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RINGKASAN 

 

Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di 

dalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan 

salah satu tridarma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu 

upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Tridarma 

Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan 

kegiatan Pengabdian di Masyarakat di RT 14 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan 

Plaju Kota Palembang dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal 

pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang 

pemantauan tumbuh kembang pada bayi dan balita .  
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PRAKATA  

  

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Tumbuh kembang pada bayi 

dan balita tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala 

apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya 

dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah 

Palembang 

2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

4. Seluruh warga masyarakat RT 14 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju 

Kota Palembang. 

5. Semua pihak yangtelah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada 

Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin... 

 

     Palembang,     Desember 2019 

      Ketua Pelaksana, 

 

 

       

      Annisa Khoiriah, SST., M.Kes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi 

Tumbuh kembang merupakan dua peristiwa yang sifatnya 

berbeda tetapi berkaitan dan sulit untuk di pisahkan, yaitu pertumbuhan 

dan perkembangan. Pertumbuhan adalah adanya transformasi fisik, 

peningkatan jumlah dan ukuran sel secara kuantitatif, dimana sel-sel 

tersebut mensitetis protein baru yang menunjukkan seperti usia, tinggi 

badan, berat badan dan pertumbuhan gigi. Perkembangan merupakan 

peningkatan kompleksitas fungsi, kualitas dan menjadi bagian dari 

perilaku pertumbuhan, diantaranya kemampuan berjalan, berbicara, dan 

berlari (Wulandari & Meira, 2016) 

Tumbuh kembang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

seperti faktor herediter atau keturunan, faktor ini tidak dapat di rubah 

ataupun dimodifikasi untuk mendapatkan hasil akhir dari proses tumbuh 

kembang anak. Yang kedua faktor lingkungan meliputi lingkungan 

internal diantaranya hormone dan emosi sedangkan lingkungan eksternal 

seperti kebudayaan, status sosial ekonomi keluarga, status nutrusi, 

olahraga dan posisi anak dalam keluarga. Yang terakhir faktor pelayanan 

kesehatan, adanya pelayanan kesehatan yang memadai di sekitar 

lingkungan anak diharapkan anak dapat terpantau (Ridha,2017) 

Perkembangan pada bayi di Indonesia sebanyak 16% terindikasi 

memiliki gangguan, yaitu berupa gangguan perkembangan motorik 

halus maupun motorik kasar, gangguan pendengaran, kecerdasan yaqng 

rendah, dan keterlambatan bicara. Terbukti 30,8% anak berumur 24-36 

bulan di Indonesia mengalami keterlambatan perkembangan motorik 

kasarnya. Anak-anak di Indonesia pada umumnya mulai berjalan pada 

usia 15-18 bulan, sementara di Amerika Serikat pada usia 11-19 bulan 

dan di Negara Eropa 17-18 bulan (Depkes RI,2006) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi dan 

Balita di RT 14 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota 

Palembang.” 

 

1.3 Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

pemantauan tumbuh kembang pada Bayi dan Balita, sehingga dapat ikut 

mensukeskan program pemerintah di RT 14 Kecamatan Plaju Darat 

Kelurahan Plaju Kota Palembang Tahun 2019. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Target Luaran 

Target dalam kegiatan penyuluhan Pemantauan Tumbuh 

Kembang Pada Bayi dan Balita ini supaya masyarakat di RT 14 

Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota Palembang mampu dan 

memiliki pengetahuan tentang Tumbuh Kembang pada Bayi dan Balita 

serta mampu dalam pemantauan Tumbuh Kembang pada Bayi dan 

Balita. 

 

2.2 Luaran 

Dari penyuluhan Pemantauan Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita 

di RT 14 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota Palembang di 

dapatkan luaran berupa: 

1 Laporan penyuluhan dari pelaksanaan kegiatan pegabdian 

masyarakat yang dapat dilihat oleh pengabdi berdasarkan format 

penyuluhan yang telah di berikan. 

2 Satu artikel pada media elektronik website.  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di RT 14 

Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota Palembang 

 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan 

metode ceramah. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Senin, 18 November 2019  

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat :Balai Pertemuan RT 14 Kecamatan Plaju Darat 

Kelurahan Plaju Kota Palembang 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Tumbuh 

kembang pada bayi dan balita di RT 14 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan 

Plaju Kota Palembang berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan 

kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu 

kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar Tumbuh Kembang pada 

bayi dan balita. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

pengertian Tumbuh kembang. Setelah menggali pengetahuan dasar 

kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan 

mengenai Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita. Selama kegiatan 

penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan  memperhatikan isi 

materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 

menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta 

untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. 

Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi materi. 

Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi 

terkait pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara memberikan 

pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door 

prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup 

dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih 

memahami tentang Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita. 

Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di masyarakat 

RT 14 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota Palembang. Selain itu 

juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini 

menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan 

tersebut. Mengingat besarnya  manfaat yang dapat diambil dari kegiatan 

pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh 

juga perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol 

dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap 

menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat 

aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.  

  



 

DAFTAR PUSTAKA 

Wulandari & Meira (2016). Buku Ajar Keperawatan Anak Yogyakarta 

:Pustaka Pelajar 

Ridha (2017). Buku Ajar Keperawatan Anak. Yogyakarta :Pustaka 

Pelajar 

Depkes RI. (2006). Stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh 

kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Jakarta 

  



 

LAMPIRAN 1 

 



 

LAMPIRAN 2 

  



 

LAMPIRAN 3 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

LAMPIRAN 4 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan  : Tumbuh Kembang 

Sub pokok pembahasan :Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi dan 

Balita 

Sasaran :Seluruh Ibu di RT 14 / RW 005 Kelurahan 

PlajuDarat Kecamatan Plaju 

Hari/ Tanggal  : Senin, 18 November 2019 

Tempat :Balai Pertemuan RT 14 Kecamatan Plaju 

Darat Kelurahan Plaju Kota Palembang 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit 

tentang Tumbuh kembang pada bayi dan balita diharapkan 

seluruh Ibu di RT 04 / RW 005Kelurahan Plaju Darat 

Kecamatan Plaju mengetahui tentang pemantauan tumbuh 

kembang pada bayi dan balita. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit 

diharapkan Seluruh Ibu di RT 14 / RW 005 Mampu: 

1. Menjelaskan Pengertian Tumbuh kembang 

2. Mengetahui Kebutuhan Dasar Anak 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

tumbuh kembang Anak 

4. Mengetahui cirri-ciri Tumbuh Kembang Anak 

5. Mengetahui Tahap-tahap Tumbuh Kembang Anak 

6. Mengetahui Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 

  



 

2) Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian Tumbuh kembang 

2. Kebutuhan Dasar Anak 

3. faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang Anak 

4. cirri-ciri Tumbuh Kembang Anak 

5. Tahap-tahap Tumbuh Kembang Anak 

6. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 

 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 

  



 

5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 



 

6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang ASI 

Ekslusif 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian 

Tumbuh kembang 

2. Kebutuhan Dasar 

Anak 

3. faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

tumbuh kembang 

Anak 

4. cirri-ciri Tumbuh 

Kembang Anak 

5. Tahap-tahap 

Tumbuh Kembang 

Anak 

6. Deteksi Dini 

Tumbuh Kembang 

Anak 

 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 



 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 

 

7) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 

 

  



 

LAMPIRAN MATERI 

 

2.1 Pengertian Tumbuh Kembang 

Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa 

yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, 

yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pengertian 

mengenai apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan 

perkembangan per definisi adalah sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan (Growth) merupakan perubahan dalam besar, 

jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun 

individu (Kuantitatif).  

2. Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan (Skill) 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam 

pola yang teratur, sebagai hasil dari proses pematangan 

(Kualitatif). 

Meskipun pertumbuhan dan perkembangan mempunyai arti 

yang berbeda, namun keduanya saling mempengaruhi dan berjalan 

secara bersamaan. Pertambahan ukuran fisik akan disertai dengan 

pertambahan kemampuan anak 

2.2 Kebutuhan Dasar Anak  

Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara umum 

digolongkan menjadi 3 kebutuhan dasar: 

1. Kebutuhan fisik-biomedis (Asuh) 

Meliputi: 

a. Pangan /gizi 

b. Perawatan kesehatan dasar 

c. Tempat tinggal yang layak 

d. Sanitasi 

e. Sandang 

f. Kesegaran jasmani / rekreasi 

 



 

2. Kebutuhan emosi / kasih sayang (Asih) 

Pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, 

mesra dan selaras antara ibu / pengganti ibu dengan anak 

meruakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang 

yang selaras baik fisik, mental maupun psikososial. 

Berperannya dan kehadiran orang tua terutama ibu sedini dan 

selanggeng mungkin akan menjalin rasa aman bagi bayinya. 

Ini diwujudkan dengan kontak fisik (kulit / mata) dan psikis 

sedini mungkin. Kasih saying dari orang tua akan 

menciptakan ikatan yang erat (bonding) dan kepercayaan 

dasar (basic trust). 

3. Kebutuhan anak akan stimuli mental ( Asah) 

Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses 

belajar (pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi 

mental ini mengembangkan perkembangan mental 

psikososial: kecerdasan, keterampilan, kemandirian, 

kreativitas, agama, kepribadian, moral-etika, produktivitas 

dan sebagainya. 

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak 

Pola tumbuh kembang secara normal antara anak yang satu 

dengan yang lainnya pada akhirnya tidak selalu sama, karena 

dipengaruhi oleh interaksi banyak faktor. Faktor yang 

mempengaruhi tumbuh kembang dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu : 

1. Faktor Genetik  

Faktor genetik akan mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan dan kematangan tulang, serta saraf, sehingga 

merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses 

tumbuh kembang. Faktor genetik ini meliputi : 

a. Berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik 



 

b. Jenis kelamin 

c. Suku bangsa atau bangsa 

2. Faktor Lingkungan  

a. Faktor Pranatal 

1) Gizi pada waktu hamil, mekanis, toksin, endokrin, 

radiasi, infeksi, stress, imunitas, anoksia embrio 

2) Mekanis, posisi janin yang abnormal dalam kandungan 

dapat menyebabkan kelainan congenital misalnya club 

foot. 

3) Toksin/zat kimia, radiasi 

4) Kelainan endokrin 

5) Infeksi TORCH atau penyakit menular seksual 

6) Kelainan imunologi 

7) Psikologis ibu 

b. Faktor Postnatal 

1) Faktor Lingkungan Biologis 

Ras, jenis kelamin, umur, gizi, kepekaan terhadap 

penyakit, perawatan kesehatan, penyakit kronis, dan 

hormone. 

2) Faktor Lingkungan Fisik 

Cuaca, musim, sanitasi,keadaan rumah.  

3) Faktor Lingkungan Sosial 

Stimulasi, motivasi belajar, stress, kelompok sebaya, 

hukuman yang wajar, cinta dan kasih sayang. 

4) Faktor Lingkungan Keluarga dan Adat Istiadat 

Pekerjaan, pendidikan ayah dan ibu, jumlah saudara, 

stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah/ibu, agama, 

adat istiadat dan norma-norma. 

  



 

2.4 Ciri-ciri Tumbuh Kembang Anak 

a. Ciri-ciri pertumbuhan, antara lain : 

1) Perubahan ukuran 

Perubahan ini terlihat jelas pada pertumbuhan fisik yang 

dengan bertambahnya umur anak terjadi pula penambahan 

berat badan,tinggi badan, lingkar kepala , dll. 

2) Perubahan proporsi 

Selain bertambahnya ukuran-ukuran, tubuh juga 

memperlihatkan  perubahan proporsi. Tubuh anak  

memperlihatkan  perbedaan proporsi bila dibandingkan 

dengan tubuh orang dewasa. Pada bayi baru lahir titik pusat 

terdapat kurang lebih setinggi umbilikus, sedangkan pada 

orang dewasa titik pusat tubuh terdapat  kurang lebih setinggi 

simpisis pubis. Perubahan proporsi tubuh mulai usia 

kehamilan dua bulan sampai dewasa. 

3) Hilangnya ciri-ciri lama 

Selama proses pertumbuhan  terdapat hal-hal yang terjadi 

perlahan–lahan, seperti menghilangnya kelenjar timus, 

lepasnya gigi susu dengan hilangnya refleks  primitif. 

4) Timbulnya ciri-ciri baru  

Timbulnya ciri-ciri baru ini adalah akibat pematangan 

fungsi-fungsi organ. Perubahan fisik yang penting selama 

pertumbuhan adalah munculnya gigi tetap dan munculnya 

tanda-tanda seks sekunder seperti rambut pubis dan aksila, 

tumbuhnya buah dada pada wanita dll. 

  



 

b. Ciri-ciri perkembangan, antara lain : 

a. Perkembangan melibatkan perubahan  

Perkembangan terjadi bersamaan dengan 

pertumbuhan  disertai dengan perubahan fungsi. 

Perkembangan sistem reproduksi misalnya, disertai dengan 

perubahan pada organ kelamin. Perubahan-perubahan ini 

meliputi perubahan ukuran tubuh secara umum, perubahan 

proporsi tubuh, berubahnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-

ciri baru sebagai tanda pematangan.  

b. Perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya 

Seseorang tidak akan bisa melewati satu tahap 

perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. 

Misalnya, seseorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia 

berdiri. Karena itu perkembangan awal ini merupakan masa 

kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya. 

c. Perkembangan mempunyai pola yang tetap 

Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut  

dua hukum yang tetap, yaitu: 

1) Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, 

kemudian menuju ke arah kaudal. Pola ini disebut pola 

sefalokaudal. 

2) Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal 

(gerakan kasar) lalu berkembang di daerah distal seperti 

jari-jari yang mempunyai kemampuan dalam gerakan 

halus. Pola ini disebut proksimoldistal. 

d. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan 

Tahap ini dilalui seorang anak mengikuti pola yang 

teratur berurutan, tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi 

terbalik, misalnya anak terlebih dahulu mampu membuat 

lingkaran sebelum mampu membuat gambar kotak, berdiri 

sebelum berjalan dll. 



 

e. Perkembangan mempunyai kacepatan yang berbeda 

Perkembangan berlangsung dalam kecepatan yang 

berbeda –beda. Kaki dan tangan berkembang pesat pada awal 

masa remaja. Sedangkan bagian tubuh yang lain mungkin 

berkembang pesat pada masa lainnya. 

f. Perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan 

Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat 

perkembanganpun demikian, terjadi peningkatan mental, 

ingatan, daya nalar, asosiasi dan lain-lain. 

 

2.5 Tahap-tahap Tumbuh Kembang Anak 

Banyak “milestone” perkembangan anak yang penting dalam 

mengetahui taraf perkembangan seorang anak (yang dimaksud dengan 

“milestone” perkembangan adalah tingkat perkembangan yang harus 

dicapai anak pada umur tertentu). 

1. Milestone perkembangan 

Adalah tingkat perkembangan yang harus dicapai anak pada 

umur tertentu. Milestone ini terdiri dari : 

a. Milestone motorik kasar 

 Lahir- 3bulan : 

a. Belajar mengangkat kepala 

b. Kepala bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya 

tergantung stimulasi 

 3-4 bulan : 

a. Menegakkan kepala 900 dan mengangkat dada 

b. Menoleh ke arah suara 

 6-9 bulan : 

a. Duduk tanpa dibantu 

b. Dapat tengkurap dan berbalik sendiri 

c. Merangkak meraih benda atau mendekati seseorang 

 



 

 9-12 bulan : 

a. Merangkak 

b. Berdiri sendiri tanpa dibantu 

c. Dapat berjalan dengan dituntun 

 12-13 bulan : 

a. Berjalan tanpa bantuan 

 12-18 bulan : 

a. Berjalan mengeksplorasi rumah dan sekelilingnya 

 18-24 bulan: 

a. Naik turun tangga 

 2-3 tahun : 

a. belajar melompat, memanjat, dan melompat dengan 

satu kaki 

b. mengayuh sepeda roda tiga 

 3-4 tahun: 

a. berjalan dengan jari-jari kaki 

 4-5 tahun: 

a. melompat dan menari 

b. Milstone motorik halus 

1) Lahir- 3 bulan: 

a. mengikuti obyek dengan matanya 

b. menahan barang yang dipegangnya 

2) 3-6 bulan: 

a. menyentuhkan tangan satu ke tangan lainnya 

b. belajar meraih benda dalam dan di luar 

jangkauannya 

c. menaruh benda di mulut 

3) 6-9 bulan: 

a. memindahkan benda dari satu tangan ke tangan 

lainnya 



 

b. memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari 

telunjuk  

c. bergembira dengan melempar benda-benda 

4) 9- 12 bulan: 

a. ingin menyentuh apa saja dan memasukkan benda ke 

mulut 

5) 12-18 bulan: 

a. menyusun 2-3 balok/kubus 

6) 18-24 bulan: 

a. menyusun 6 kubus 

b. menunjuk mata dan hidung 

c. belajar makan sendiri 

d. menggambar garis dikertas atau pasir 

7) 2-3 tahun: 

a. menggambar lingkaran 

b. membuat jembatan dengan 3 balok 

8) 3-4 tahun: 

a. belajar berpakaian dan membuka pakaiannya sendiri 

b. menggambar orang hanya kepala dan badan 

9) 4-5 tahun: 

a. menggambar orang terdiri dari kepala,badan, dan 

lengan 

b. mampu menggambar segiempat dan segitiga 

 

c. Milestone bahasa atau kognitif 

1) Lahir-3bulan: 

a. mengoceh spontan atau bereaksi dengan 

mengoceh(cooing) 

2) 3-6 bulan: 

a. tertawa dan menjerit gembira bila diajak bermain 

3) 6-9 bulan: 



 

a. mengeluarkan kata-kata tanpa arti (bubbling), da-

da, ta-ta 

4) 9- 12 bulan: 

a. menirukan suara 

b. dapat mengulang bunyi yang didengarnya 

c. belajar menyatakan satu atau dua kata 

5) 12-18 bulan: 

a. mengatakan 5-10 kata 

6) 18-24 bulan: 

a. menyusun dua kata mebentuk kalimat 

b. menguasai sekitar 50-200 kata 

7) 2-3 tahun: 

a. mampu menyusun kalimat lengkap 

b. menggunakan kata-kata saya, bertanya, mengerti 

kata-kata yang ditujukan kepadanya 

8) 3-4 tahun: 

a. mampu berbicara dengan baik 

b. mampu menyebut namanya,jenis kelamin, dan umur 

c. banyak bertanya 

9) 4-5 tahun: 

a. pandai bicara 

b. mampu menyebut hari-hari dalam seminggu 

c. berminat/ tertarik pada kata baru dan artinya 

d. mampu menghitung jari 

e. memprotes bila dilarang apa yang diinginkan 

f. mendengar dan mengulang hal penting dan cerita 

 

  



 

d. Milestone  sosial 

1) 3-4 bulan: 

a. mampu menatap mata 

b. tersenyum bila diajak bicara/senyum 

c. tertawa dan menjerit gembira bila diajak bermain 

2) 6-9 bulan: 

a. mulai berpartisipasi dalam tepuk tangan 

3) 9-12 bulan: 

a. berpartisipasi dalam permainan 

4) 18-24 bulan: 

a. memperlihatkan minat kepada anak lain dan 

bermain dengan mereka 

5) 2-3 tahun: 

a. bermain bersama anak lain dan menyadari adanya 

lingkungan lain diluar keluarganya 

6) 4-5 tahun: 

a. bermain bersama anak lain dan dapat mengikuti 

aturan permainan 

 

e. Milestone Emosi 

1) Lahir-3bulan: 

a. bereaksi terhadap suara atau bunyi 

2) 3-6 bulan: 

a. tersenyum melihat gambar atau mainan lucu 

b. tertawa dan menjerit gembira bila diajak bermain 

3) 6-9 bulan: 

a. mengenal anggota keluarga dan takut terhadap 

orang asing 

4) 9-12 bulan: 

a. memperlihatkan minat yang besar terhadap 

sekitarnya 



 

5) 12-18 bulan: 

a. memperlihatkan rasa cemburu dan bersaing 

6) 18-24 bulan: 

a. memperlihatkan minat yang besar terhadap apa 

yang dikerjakan orang dewasa 

7) 3-4 tahun : 

a. menunjukkan rasa sayang terhadap saudaranya 

 

2.6 Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 

1. Deteksi Pertumbuhan dan Standar Normalnya 

Menurut Nursalam (2005) parameter untuk pertumbuhan 

yang sering digunakan dalam pedoman deteksi tumbuh kembang 

anak balita adalah : 

a. Ukuran antropometri 

1) Berat badan 

2) Panjang badan 

3)  Lingkar kepala 

4) Lingkar lengan atas 

5) Lingkar dada 

b. Keseluruhan fisik 

Berkaitan dengan pertumbuhan, hal-hal yang dapat 

diamati dari pemeriksaan fisik adalah  

1) Keseluruhan fisik 

Dilihat bentuk tubuh, perbandingan kepala, tubuh dan 

anggota gerak, ada tidaknya odema, anemia, dan ada 

tanda gangguan lainnya. 

2) Jaringan otot 

Dapat dilihat dengan cubitan tebal pada lengan atas, 

pantat, dan paha untuk mengetahui lemak subcutan. 

  



 

3) Jaringan lemak 

Diperiksa dengan cubitan tipis pada kulit di bawah 

triceps dan subskapular. 

4) Rambut 

Perlu diperiksa pertumbuhannya, tebal / tipisnya 

rambut, serta apakah akar rambut mudah dicabut atau 

tidak. 

5) Gigi geligi 

Perlu diperhatikan kapan tanggal dan erupsi gigi susu 

atau gigi permanen. 

 

2. Deteksi Perkembangan dan Standar Normalnya 

Terdapat empat aspek perkembangan anak balita, yaitu : 

a. Kepribadian/tingkah laku social (personal social) 

Yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

untuk mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan. 

 

b. Motorik halus (fine motor adaptive) 

Yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

anak untuk mengamati sesuatu dan melakukan gerakan yang 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan otot-otot kecil, 

memerlukan koordinasi yang tepat, serta tidak memerlukan 

banyak tenaga, misalnya memasukkan manik-manik ke 

dalam botol, menempel dan menggunting. 

 

c. Motorik kasar (gross motor) 

Yaitu aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan 

sikap tubuh yang melibatkan sebagian besar tubuh karena 

dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar sehingga 

memerlukan cukup tenaga, misalnya berjalan dan berlari. 



 

 

d. Bahasa (language) 

Yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah 

dan berbicara secara spontan. Pada masa bayi, kemampuan 

bahasa bersifat pasif, sehingga pernyataan akan perasaan atau 

keinginan dilakukan melalui tangisan atau gerakan. Semakin 

bertambahnya usia, anak akan menggunakan bahasa aktif, 

yaitu dengan berbicara. 
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LAMPIRAN 6 

Realisasi Anggaran Biaya 

 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi  Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

 Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum  Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 400.000 

 Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 

orang 

 Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

 ATK 

Rp. 110.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

 


