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RINGKASAN
Anak yang sehat, cerdas, berkualitas dan sukses di masa depan merupakan impian
dari setiap orang tua, demikian juga setiap bangsa menginginkan mempunyai
generasi penerus yang mampu bersaing dan unggul ditengah persaingan global
yang sangat kompetitif. Ahli tumbuh kembang anak menyatakan bahwa 5 (lima)
tahun pertama kehidupan anak sebagai “Masa Keemasan (golden period) atau
Jendela Kesempatan (window opportunity), atau Masa Kritis (critical period)”.
Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran-ukuran fisik anak, terutama tinggi
(panjang) badan. Berat badan lebih erat kaitannya dengan status gizi dan
keseimbangan cairan (dehidrasi, retensi cairan), namun dapat digunakan sebagai
data tambahan untuk menilai pertumbuhan anak. Perkembangan adalah
bertambahnya kemampuan fungsi-fungsi individu antara lain: kemampuan gerak
kasar dan halus, pendengaran, penglihatan, komunikasi, bicara, emosi-sosial,
kemandirian, intelegensia bahkan perkembangan moral. Adapun upaya untuk
memantau dan menindaklanjuti masalah pertumbuhan dan perkembangan anak
adalah dengan cara deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang anak. Deteksi dini
adalah upaya penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan
kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktorfaktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Setiap anak perlu
mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap
kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dapat dilakukan oleh orang tua atau
keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Agar stimulasi tumbuh kembang dapat
dilakukan dengan baik, maka orang tua atau keluarga wajib mendapatkan
pendidikan bagaimana melakukan stimulasi tumbuh kembang anak.
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BAB I
PENDAHULUAAN
A. Analisis Situasi
Istilah tumbuh kembang anak sebenarnya mencakup dua peristiwa
yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu
pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah
perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ,
maupun individu. Perkembangan lebih menitikberatkan pada aspek perubahan
bentuk atau fungsi pematangan organ tubuh individu, termasuk perubahan
aspek sosial atau emosional akibat pengaruh lingkungan (Markum, 2018).
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di tempat atau
sarana kesehatan yang paling dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat
dilakukan di Posyandu, pemantauan ini salah satunya dengan menggunakan
KMS (Kartu Menuju Sehat) yang didalamnya memantau aspek-aspek
pertumbuhan yaitu berat badan, tinggi badan dan kelengkapan imunisasi.
Proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal tidak hanya
didasari oleh aspek-aspek pertumbuhan, tapi juga harus memperhatikan aspek
perkembangan seperti perkembangan motorik, komunikasi, emosi, sosial, dan
tingkah laku. Pemantauan terhadap aspek perkembangan belum terlalu dikenal
di masyarakat umum, padahal aspek-aspek perkembangan juga sama
pentingnya dengan aspek pertumbuhan pada seorang anak.
Sebagain besar masyarakat kita masih kurang memahami bahwa
gangguan atau penyimpangan perkembangan anak bisa dideteksi secara dini
untuk meminimalkan dampak negatif yang lebih luas dari gangguan tersebut.
Keadaan ini tentu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang
masih

rendah

tentang

pentingnya

pemantauan

perkembangan anak, sehingga perlu diupayakan suatu program agar
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hal tersebut dapat
meningkat.
Kartu Kembang Anak (KKA) atau lembar perkembangan bayi
balita merupakan alat sederhana untuk deteksi dini penyimpangan atau
gangguan perkembangan anak. Alat ini perlu disosialisasikan agar
pemanfaatannya oleh masyarakat umum yang langsung berhubungan secara
dekat dengan anak bisa lebih baik, sehingga pemantauan tumbuh kembang
anak dapat dilaksanakan secara optimal dan diharapkan dapat menunjang
keberhasilan masa depan anak dan kebahagiaan keluarga.
B. Tujuan Kegiatan
Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tumbuh
kembang anak, maka perlu diadakan suatu program kegiatan yang dapat
memberikan informasi atau pengetahuan, dan sekaligus keterampilan kepada
masyarakat terutama ibu-ibu dan kader Posyandu untuk dapat memantau
tumbuh kembang anak dan mendeteksi penyimpangan perkembangan secara
dini.
Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini adalah
untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan para kader
Posyandu dan ibu- ibu yang memiliki bayi atau balita mengenai cara
pemantauan perkembangan anak secara sederhana melalui pemanfaatan Kartu
Kembang Anak atau lembar perkembangan bayi dan balita sebagai alat deteksi
dini gangguan atau penyimpangan perkembangan anak. Setelah kegiatan ini
selesai diharapkan masyarakat terutama ibu-ibu bisa lebih mudah memantau
tumbuh kembang anak mereka secara mandiri dan berkesinambungan, serta
dapat melakukan deteksi dini penyimpangan perkembangan pada anak. Selain
itu diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih luas dalam membantu
program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan khususnya
tentang pemantauan tumbuh kembang anak agar setiap anak dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN

Luaran dalam kegiatan ini adalah publikasi melalui media massa elektronik
sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan sedangkan target
kegiatan adalah peningkatan pengetahuan ibu balita tentang stimulasi tumbuh
kembang anak dan pada akhirnya akan berdampak peningkatan status kesehatan
balita dimana tumbuh kembang sesuai dengan usianya sehingga balita menjadi
lebih kreatif dan cerdas.
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BAB III
METODE PELAKSANA
Normal atau tidaknya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak,
dapat diketahui dengan pemantauan secara berkala dan terus menerus pada fase
tumbuh kembang dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Kartu
Kembang Anak (KKA) atau lembar perkembangan bayi balita. Instrumeninstrumen tersebut dapat digunakan di Posyandu- Posyandu pada saat kegiatan
penimbangan bayi dan balita setiap bulannya.
Kartu Kembang Anak atau lembar perkembangan bayi balita merupakan
alat sederhana untuk deteksi dini gangguan perkembangan anak. Deteksi dini
tumbuh kembang anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan
secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak
prasekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh
kembang anak, maka intevensi akan lebih mudah dilakukan. Bila penyimpangan
terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan
berpengaruh pada tumbuh kembang anak selanjutnya.
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat
mengenai

tumbuh

kembang

anak

dan

cara

memantau

gangguan

perkembangannya, maka program intervensi yang dapat ditempuh yaitu dengan
penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan Kartu Kembang Anak atau lembar
perkembangan bayi balita dengan baik.
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Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan dalam tiga kali
pertemuan. Pada pertemuan pertama dilakukan kegiatan pretest berupa pengisian
angket soal oleh para peserta, dan kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan
berupa ceramah dan tanya jawab tentang materi-materi penyuluhan. Pada
pertemuan kedua disampaikan penjelasan mengenai cara-cara penggunaan Kartu
Kembang Anak atau lembar perkembangan bayi balita dengan harapan para
peserta dapat terlatih dalam menggunakan instrument tersebut, dan kemudian
dilanjutkan dengan postest untuk mengetahui sejauh mana para peserta dapat
memahami materi yang disampaikan. Pada pertemuan ketiga dilakukan simulasi
dan praktek pemanfaatan lembar perkembangan bayi balita dan pengisian Kartu
Kembang Anak pada kegiatan penimbangan di Posyandu oleh para peserta, dan
dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan tersebut.
Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat dalam wilayah
Puskesmas Kenten Palembang terutama ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita.
Kedua kelompok masyarakat tersebut merupakan orang-orang yang memiliki
interaksi atau kedekatan dengan bayi atau balita secara intensif, sehingga
diharapkan dapat melaksanakan pemantauan perkembangan dan deteksi dini
penyimpangan perkembangan anak secara lebih baik dan mandiri.
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Jadwal Pelaksanaan
Tanggal : Rabu, 15 Juli 2018
Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai
Tempat : Puskesmas Kenten
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa daya serap
peserta latihan terhadap materi dan praktik kegiatan cukup baik. Ini terlihat dari
nilai hasil pretest dan postest yang dilakukan, pengisian lembar perkembangan
bayi balita atau Kartu Kembang Anak, dan aktivitas para peserta untuk bertanya
tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sangat
tinggi.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapat respon positif terlihat
dari antusiasme para orang tua saat dilakukan penyuluhan, diskusi, tanya jawab
dan demonstrasi cara stimulasi tumbuh kembang anak. Pemeriksaan
pertumbuhan dilakukan dengan mengukur tinggi badan anak dan berat badan
anak.

Hasil

pengukuran

dikonversikan

menurut

kurva

WHO

dan

diinterpretasikan menurut panduan WHO. Hasil deteksi dini penilaian
pertumbuhan dengan kurva WHO didapatkan 92% perawakan normal dan gizi
normal. Materi disampaikan dengan media leaflet. Pada sesi ini beberapa ibu
antusias bertanya dengan disertai kasus nyata yang terjadi sehari-hari.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Proses pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik,
sedangkan proses perkembangan berkaitan dengan fungsi pematangan
intelektual dan emosional pada individu. Perkembangan seorang anak
normal atau tidak, dapat diketahui dengan pemeriksaan dan pemantauan
yang berkala dan terus menerus oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan,
perawat, atau tenaga medis yang terlatih di Puskesmas, bahkan kader
terlatih dari Posyandu), namun pada kenyataannya dalam kehidupan
sehari-hari pemeriksaan dan pemantauan ini tidak bisa dilakukan secara
berkesinambungan karena berbagai keterbatasan dan kendala.
B. SARAN
Deteksi dini tumbuh kembang anak diperlukan untuk pengenalan
awal gangguan dan intervensi dini sehingga pertumbuhan dan perkembangan
anak optimal. Hal ini memerlukan pengetahuan, kesadaran, komitmen dan
tindakan nyata orangtua masing-masing anak agar tercapai tumbuh kembang
yang optimal selain dari peran tenaga kesehatan.
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Lampiran 1.
Surat Tugas Dosen
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Lampiran 4.
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) dan Materi

SATUAN ACARA PENYULUHAN
Sub Pokok Bahasan

: Stimulasi Tumbuh Kembang

Sasaran

: Ibu dengan Balita

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tanggal

: Rabu, 15 Juli 2018

Tempat

: Puskesmas Kenten.

a. Tujuan instruksional umum
Setelah dilakukan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan diharapkan para
Masyarakat di Puskemas Kenten menjadi lebih baik lagi.
b. Tujuan instruksional khusus
Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x30 menit para masyarakat
mampu menjelaskan tentang:
1. Pengertian tumbuh kembang
2. Gangguan tumbuh kembang
3. Deteksi dini tumbuh kembang
a. Metode
1.
3. Metode
2.
1. Ceramah
2. Tanya jawab
b. Media
Leaflet

2
5

c. Setting tempat

moderator

penyaji

aaaaaa
Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe
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d. Kegiatan penyuluhan
No

Waktu

Kegiatan penyuluhan

1

5 menit

Pembukaan :

Kegian peserta
1. Menyambut

1. Memberi salam dan

salam

memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

tujuan

dari penyuluhan.
3. Melakukan

kontrak

dan

mendengarkan
2. Mendengarkan
3. Mendengarkan
4. Mendengarkan

waktu.
4. Menyebutkan

materi

penyuluhan yang akan
diberikan
2

3

10 menit

10 menit

Pelaksanaan :
1. Pengertian
stimulasi tumbuh
kembang anak
2. Gangguan tumbuh
kembang
3. Deteksi dini
tumbang
Tanya jawab :

1. Menyampaikan
informasi

telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.
1.

Memberikan
pertanyaan

2.

Menjawab
pertanyaan

1. Memberi kesempatan
bertanya

yang

kepada

peserta
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta
4

5 menit

Penutup :

1. Menyebutkan

1. Feedback materi

sesuai

2. Menyimpulkan materi

yang diberikan.

yang telah diberikan.

materi

2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan

4. Mengucapkan

salam

membalas
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terimakasih dan salam
penutup

e. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

3. Menerima leaflet.
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MATERI PENYULUHAN
Proses tumbuh kembang anak meliputi seluruh proses kejadian sejak
terjadi pembuahan sampai masa dewasa. Ciri tumbuh kembang yang utama adalah
bahwa dalam periode tertentu terdapat masa percepatan dan masa perlambatan,
serta laju tumbuh kembang yang berlainan di antara organ tubuh.
Tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya
berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan
perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar,
jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu. Perkembangan
lebih menitikberatkan pada aspek perubahan bentuk atau fungsi pematangan
organ tubuh individu, termasuk perubahan aspek sosial atau emosional akibat
pengaruh lingkungan (Markum, 2018).
Proses pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik, sedangkan
proses perkembangan berkaitan dengan fungsi pematangan intelektual dan
emosional pada individu. Pertumbuhan memiliki ciri-ciri seperti : perubahan
ukuran, perubahan proporsi, hilangnya sifat lama, dan timbulnya sifat baru.
Sedangkan perkembangan memiliki ciri seperti : melibatkan pertumbuhan,
mempunyai pola yang tetap, mempunyai tahapan yang berurutan, mempunyai
kecepatan yang berbeda, serta berkorelasi dengan pertumbuhan (Fadlyana,2018).
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dini dan tumbuh kembang anak dapat lebih optimal sesuai dengan kemampuan
genetiknya. (Soetjiningsih, 2018)
Perkembangan seorang anak normal atau tidak, dapat diketahui dengan
pemeriksaan dan pemantauan yang berkala dan terus menerus oleh tenaga
kesehatan (dokter, bidan, perawat, atau tenaga medis yang terlatih di Puskesmas,
bahkan kader terlatih dari Posyandu), namun pada kenyataannya dalam kehidupan
sehari-hari pemeriksaan dan pemantauan ini tidak bisa dilakukan secara
berkesinambungan karena berbagai keterbatasan dan kendala.
Pemantauan tumbuh kembang anak sebagai bagian dari pelayanan
kesehatan anak, merupakan bagian dari pembangunan kesehatan. Dalam
pembangunan kesehatan ini juga dilaksanakan melalui pemberdayaan keluarga,
terkait dengan pelayanan kesehatan anak telah didirikan berbagai upaya kesehatan
berbasis masyarakat, antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang
mengintegrasikan 5 program yaitu :
1) Pemantauan pertumbuhan anak dan upaya perbaikan gizi;
2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemantauan perkembangan
anak;
3) pelayanan keluarga berencana;
4) imunisasi;
5) penanggulangan diare.
(Sambas, W.,2018)
Pemantauan perkembangan pada anak akan sangat efektif apabila
masyarakat, orang- orang terdekat anak, dalam hal ini ibu, pengasuh, dan keluarga
memiliki pegetahuan yang cukup tentang perkembangan anak. Selain itu
pemantauan gangguan perkembangan anak juga bisa dilakukan oleh keluarga, dan
untuk menunjang proses pemantauan ini diperlukan suatu alat sederhana dan
mudah sehingga dapat digunakan oleh ibu, pengasuh, dan seluruh anggota
keluarga.
Kartu Kembang anak (KKA) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan
sebagai penanda dan sekaligus sebagai alat komunikasi dalam membahas
perkembangan anak, dari dan untuk ibu serta keluarga dalam masyarakat. Bahkan
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yang paling utama adalah untuk memfasilitasi interaksi antara ibu (beserta seluruh
anggorta keluarga) dengan anak. Di dalam Kartu Kembang Anak disusun
beberapa tugas perkembangan anak yang didasarkan pada aspek-aspek
perkembangan, seperti : motorik kasar, motorik halus, komunikasi pasif,
komunikasi aktif, kecerdasan dan kemampuan sosialisasi. (Soetjiningsih,
2018)Pada Kartu Kembang Anak atau KKA ini juga disajikan petunjuk-petunjuk
sederhana bagi ibu atau pengasuh dalam menuntun anak untuk memaksimalkan
potensi perkembangananak.
Kartu Kembang Anak dapat digunakan untuk memantau perkembangan
anak secara bertahap setiap bulan mulai dari 0 sampai 72 bulan (6 tahun), dengan
pemantauan yang bertahap dan berkesinambungan maka deteksi gangguan atau
penyimpangan

perkembangan

bisa

dilakukan

lebih

awal

dan

cepat.
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Lampiran 5.
Dokumentasi
A. Foto Kegiatan
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B. Leaflet
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C. Daftar Hadir
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Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Anggaran

Konsumsi

Snack

Rp. 500.000

50 x Rp. 10.000
Pe Penyuluhan

•

Cetak Leaflet
Rp.

30 x Rp. 1000
Umum

Rp. 400.000

•

Souvenir

•

Honorarium Pelaksana
Rp. 300.000

Rp. 100.000 x 3 orang
•

Honorarium RT
Rp. 200.000

Rp. 200.000
•

Honorarium Kader
Rp. 400.000

Rp. 200.000 x 2 orang
•

30.000

Pembuatan

laporan

kegiatan

dan penggandaan
Rp. 100.000
•

ATK

Rp. 70.000
TOTAL

Rp. 100.000
Rp. 70.000

Rp. 2.000.000
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