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 Poster dan buku pendamping “Deteksi 
Dini Tumbuh Kembang” ini dibuat karena  
berangkat dari keprihatinan saya terhadap isu 
penanganan Anak-anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) yang masih simpang siur di lapangan. 

Dalam pengamatan saya, ada beberapa isu 
utama yang saya tangkap:

1. Ketidakjelasan informasi alur penanganan 
ABK

Dalam penanganan ABK, banyak pihak 
terlibat dan masing-masing pihak memiliki 
peran sendiri-sendiri. Keterlibatan semua 
pihak tersebut seperti mata rantai yang 
saling terhubung. Mata rantai yang saling 
terkait dengan baik akan memberi dampak 
positif dalam penanganan ABK. 

Namun kenyataannya, fungsi masing-
masing pihak seringkali tidak dipahami 
dengan baik. Tak jarang pula satu pihak 
tidak mengenal pihak lain yang terkait 
dalam penanganan ABK. Akibatnya, anak 
yang terdeteksi mengalami gangguan 
tidak mendapat penanganan yang optimal. 
Misalnya, seorang guru menangkap gejala 
gangguan pada seorang anak. Namun, 
karena ketidaktahuannya, anak tersebut 
tidak dirujuk ke tenaga profesional 
selanjutnya untuk mendapat pemeriksaan 
yang menyeluruh.  Akibatnya, anak tersebut 
tetap akan mengalami kesulitan beradaptasi 
dengan lingkungan sekolah. Begitu pula, 
guru pun makin lama makin kewalahan 
menghadapi anak tersebut.

2. Ketidakpahaman akan batas-batas  
wewenang

Kadangkala, di lapangan dapat terjadi salah 
satu pihak tidak paham fungsi dan perannya 

dalam sebuah mata rantai penanganan 
ABK. Dalam prakteknya,  kadangkala terjadi 
salah satu pihak tidak melakukan atau 
sebaliknya, berlebihan melakukan perannya 
dalam penanganan ABK. Contohnya, 
seseorang seenaknya melabeli anak dengan 
sebutan penyandang gangguan X padahal 
ia bukan orang yang memiliki kualifikasi 
dan kompetensi yang tepat. Ada juga orang 
yang berani melakukan intervensi, misalnya 
terapi, padahal tidak memiliki kompetensi. 
Akibatnya, ABK yang diintervensi tidak 
mendapat kemajuan yang berarti walaupun 
telah banyak menghabiskan waktu, tenaga 
dan biaya.

3. Ketidaktahuan tentang pentingnya 
instrumen/alat ukur

Dengan beredarnya akses informasi yang 
luas dan tak terbatas, orangtua maupun 
guru dapat membaca informasi mengenai 
ABK. Informasi ini kadang seperti pisau 
bermata dua. Di satu sisi, informasi berguna 
untuk menunjukkan gejala gangguan 
pertumbuhan dan perkembangan. Dengan 
demikian, anak tersebut dapat segera 
dirujuk ke profesional dan mendapat 
intervensi untuk mengoptimalkan tumbuh 
kembangnya. Di sisi lain, terlalu percaya diri 
dengan pengetahuan yang dimiliki kadang 
menjadikan seseorang menduga-duga 
status perkembangan seorang anak dan 
melabelinya dengan tidak tepat.

Tak jarang saya menemukan seorang guru 
yang mengatakan bahwa anak didiknya 
Autis atau Hiperaktif, tetapi ia tidak dapat 
mempertanggungjawabkan metode yang 
dipakainya untuk sampai pada kesimpulan 
tersebut. Oleh karena itu, alat ukur 
yang telah teruji menjadi penting dalam 

PENDAHULUAN
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menentukan status tumbuh kembang seorang anak.

 Teman saya, seorang psikolog anak, membagikan kisahnya pada saya beberapa waktu lalu. 
Saya rasa penggalan kisah berikut ini mungkin dapat memberi ilustrasi mengapa sebuah alur 
informasi yang jelas, pemahaman fungsi peran dan batasan yang jelas, serta penggunaan alat ukur 
yang tepat sangat berperan penting terhadap penanganan ABK yang optimal. 

 Dari kisah teman psikolog saya 
tersebut, kita dapat melihat bagaimana 
bahayanya pemberian label ABK oleh 
seseorang yang tidak memiliki kompetensi 
untuk hal tersebut. Dalam kasus tersebut, 
anak menjadi pihak yang paling dirugikan. 
Dalam kasus ABK, salah labeling dapat memiliki 
dampak sederhana hingga dampak terburuk, di 
antaranya adalah gangguan menetap sepanjang 
hidup anak karena terlambat mendapat 
intervensi. 

 Situasi-situasi yang saya paparkan di 
atas mendorong saya untuk membuat alur 
prosedur sederhana yang dapat memberi 
gambaran secara luas alur penanganan ABK 
dan komponen-komponen penting yang perlu 
diketahui di dalamnya.  Alur singkat tersebut 
dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan 
sederhana yang dirasa perlu diketahui oleh 
orangtua maupun guru yang berhadapan 
langsung dengan ABK. 

 Seorang klien datang pada saya. Ia menceritakan tentang anaknya, sebut saja Adam, 
yang bermasalah di kelas. Adam tidak dapat duduk diam di kelas. Menurut klien saya, Adam 
dikenal sebagai anak yang hiperaktif. Saya meminta Adam datang menemui saya di klinik. 
Selama pemeriksaan, Adam dapat duduk diam, berbeda dengan yang dikeluhkan oleh 
guru dan orangtuanya. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Ketika saya memintanya 
menuliskan namanya di sebuah kertas, ia menundukkan kepalanya sangat dekat dengan 
kertas tersebut. 

 Selanjutnya, saya melakukan observasi di sekolah Adam. Saya melakukan observasi 
dari luar kelas. Ia duduk saat gurunya menjelaskan di depan kelas. Lalu saat guru menyuruh 
anak-anak menyalin tulisan di papan tulis, mulailah Adam berjalan ke depan. Ia mendekat 
ke papan tulis, lalu kembali duduk untuk menulis sesuatu. Ada kalanya temannya menepuk 
tangannya saat ia akan kembali ke tempat duduk. Ia membalasnya, dan terjadilah balas 
membalas pukulan tangan. Gurunya kemudian memarahinya, mengatakan bahwa ia 
mengganggu teman-temannya. Gurunya juga mengatakan bahwa ia anak yang tidak patuh 
karena bukannya duduk diam menyalin tulisan, ia malah sibuk berjalan-jalan di kelas.

 Di akhir observasi kelas, saya menyarankan agar Adam dibawa ke dokter mata. 
Orangtuanya sangat terkejut. Mereka bertanya mengapa anaknya yang hiperaktif 
justru diminta untuk diperiksakan ke dokter mata. Demikian pula gurunya. Mereka 
mempertanyakan saran saya. Label hiperaktif telah melekat kuat di benak guru, kepala 
sekolah, dan orangtua Adam. 

 Beberapa waktu kemudian orangtua Adam kembali datang menemui saya. Mereka 
mengatakan bahwa saran saya sangat tepat. Adam menderita gangguan penglihatan yang 
cukup parah untuk anak seusianya. Sejak mendapat kacamata, Adam tidak lagi berjalan-jalan 
di kelas.
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 Di bagian pertama, pembaca buku 
ini akan dikenalkan pada konsep-konsep 
dasar yang perlu diketahui dalam alur 
poster penanganan ABK. Bagian pertama 
memperkenalkan pembaca tentang perbedaan 
screening dan assessment: guru dan orangtua 
berperan penting dalam proses screening ABK, 
sedangkan assessment hanya boleh dilakukan 
oleh tenaga profesional yang kompeten. 
Selanjutnya,  buku ini membahas sebuah 
instrumen screening perkembangan yang 
dengan mudah dapat digunakan oleh orangtua 
dan guru: KPSP. Berangkat dari hasil screening 
dan assessment, pembaca akan diperkenalkan 
pada konsep normatif, terlambat (delayed), dan 
gangguan (disorder). Hasil assessment juga akan 
menentukan tindak lanjut yang akan diterima 
seorang anak: saran perkembangan (stimulasi) 
atau sampai perlu ada tindakan intervensi 
(terapi, obat). Sebagai tambahan, buku ini akan 
menyajikan pembahasan mengenai Program 
Pembelajaran Individual (PPI). 

 Di bagian kedua, pembaca akan diajak 
untuk mengenal profesi-profesi yang berperan 
penting bagi seorang ABK. Dimulai dari guru 
pendidik anak usia dini, psikolog anak, dokter 
anak, dan terapis. Masing-masing profesi 
memiliki persyaratan kualifikasi tertentu dan 
batasan peran masing-masing. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk melindungi ABK supaya 
ABK mendapat layanan optimal. Layanan 
optimal akan berdampak bagi pencapaian 
perkembangan yang optimal pula bagi ABK 
tersebut. 

Salatiga, 15 Desember 2017
Maria Melita Rahardjo
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BAGIAN PERTAMA: 
KONSEP DASAR

1.  Screening dan Assessment

2.  KPSP

3.  Normatif, Tertunda, dan Gangguan

4.  Saran Perkembangan dan Intervensi

5.  Program Pembelajaran Individu
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Guru kelas dan orang tua menduduki posisi strategis untuk menemukan 
adanya gangguan pertumbuhan atau perkembangan pada anak melalui 
proses deteksi dini (screening).

1.  Screening dan Assessment

T:  Apa beda pertumbuhan dan perkembangan?
J : Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh karena 

adanya penambahan jumlah dan volume sel.
Contoh:
- Penambahan tinggi badan.
- Penambahan berat badan.

- Pembesaran lingkar kepala.

Sumber foto: www.freepik.com
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J : Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan fungsi individu menjadi 
lebih kompleks.
Contoh: 
- Perkembangan kemampuan penglihatan.
- Perkembangan kemampuan pendengaran.
- Perkembangan bahasa
- Perkembangan kemampuan kendali gerak tubuh
- Perkembangan kemampuan mengendalikan emosi
- Perkembangan kemandirian anak.

Sumber foto: koleksi pribadi
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Untuk lebih jelas, mari kita lihat diagram di bawah ini!

Pada dasarnya, perkembangan manusia dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar:

Pertumbuhan fisik:
• Penambahan lingkar kepala.
• Penambahan tinggi badan.
• Pembesaran volume bagian-bagian 

tubuh.

• Perkembangan daya lihat dan daya 
dengar.

• Perkembangan kemampuan gerak 
kasar (berjalan, berlari, melompat).

• Perkembangan kemampuan 
gerak halus (menulis, mewarna, 
mengancingkan pakaian, memegang 
sendok).

Fisik dan Motorik

Kognitif Sosio-emosional

• Perkembangan kemampuan bahasa
• Perkembangan kemampuan logika 
• Perkembangan kapasitas memori
• Perkembangan kemampuan 

memusatkan perhatian 

• Perkembangan pemahaman emosi
• Perkembangan kemampuan pengendalian 

diri
• Perkembangan perilaku pro-sosial
• Perkembangan kemandirian
• Perkembangan kemampuan berteman
• Perkembangan pemahaman identitas diri
• Perkembangan pemahaman norma dalam 

masyarakat
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Hai Guru AUD, yuk lakukan proses Screening ke anak didik! 
Screening ya, BUKAN assessment!

Deteksi dini 
(Screening)

Assessment 
(Pemeriksaan)

Pengertian
(what is it?)

Kegiatan pemeriksaan secara 
singkat untuk menemukan 
secara dini gejala penyimpangan 
pertumbuhan dan/atau 
perkembangan.

Kegiatan lanjutan setelah 
screening. 
Merupakan proses pemeriksaan 
yang lebih menyeluruh untuk 
menghasilkan diagnosa.

Tujuan
(why we do it?)

• Untuk memantau pertumbuhan 
dan perkembangan anak.

• Untuk menangkap 
KEMUNGKINAN gangguan 
tumbuh kembang, untuk 
selanjutnya dirujuk ke tenaga 
profesional. 

• Untuk menegakkan diagnosa 
(ada tidaknya gangguan tumbuh 
kembang).

• Untuk merumuskan 
pengobatan atau intervensi 
yang sesuai bagi anak tersebut.

Waktu
(when should we 
do it?)

• Dilakukan berkala (misal 3 
bulan sekali) untuk mengecek 
proses pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

• Waktunya singkat (kurang dari 
30 menit).

• Dilakukan kapan saja (bila 
dianggap perlu), terutama jika 
hasil screening menunjukkan 
hasil adanya deteksi 
keterlambatan pertumbuhan 
dan perkembangan.

•  Waktunya lama, lebih dari 1 
kali, melibatkan pengambilan 
data dari beberapa sumber 
informasi.

Siapa yang 
melakukan 
(who can do it?)

Paraprofesional (guru, orangtua, 
kader Posyandu).

Paraprofesional adalah orang-orang 
yang dilatih untuk membantu 
tenaga profesional melakukan 
pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Profesional (dokter anak, 
psikolog).

Profesional adalah orang-orang 
yang memiliki kompetensi dan 
kualifikasi  sesuai peraturan 
perundangan untuk memberikan 
jasa layanan tertentu sesuai bidang 
keahliannya. 
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T :  Bagaimana cara melakukan screening?
Dengan menggunakan alat ukur (instrumen) untuk menghindari subjektifitas 
seseorang. 

J :  Alat untuk melakukan screening 
pertumbuhan, antara lain:
1. Grafik Lingkar Kepala.
2. Tabel Berat Badan/Tinggi Badan.

Alat untuk melakukan screening 
perkembangan, antara lain:
1. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan 

(KPSP).
2. Denver Developmental Screening Test II  

(DDST  II).
3. Suryakanti.
4. Tes Daya Lihat (TDL).
5. Tes Daya Dengar (TDD).
6. Kuesioner Masalah Mental Emosional 

(KMME).

T :  Mengapa kita perlu instrumen? Bisakah saya melakukan screening berdasar hasil 
observasi saya sendiri? Bukankah saya guru kelas anak tersebut dan saya sudah 
mengenal dengan baik?

J : • Perlu!
• Alat ukur/instrumen diperlukan karena alat ukur yang telah dikenal umum 

biasanya telah memiliki uji validitas dan reliabilitas yang baik.
• Reliabilitas dan validitas membantu kita untuk menilai secara tepat kondisi 

seorang anak. Alat ukur membantu kita menilai kondisi anak dengan objektif. 
Jangan sampai kita salah melabeli anak hanya karena kita merasa telah tahu 
banyak soal ilmu perkembangan anak.

T :  Apa yang terjadi kalau kita salah melabeli?
J  : • Kalau kita salah melabeli, anaklah pihak 

yang paling dirugikan. 
• Misalnya, kita merasa bahwa seorang 

anak itu hiperaktif karena tidak bisa 
duduk diam. Padahal kita menggunakan 
ukuran kita yang dibesarkan dengan 
‘budaya’ diam dan patuh. Hasilnya, anak 
yang normatif akan dicap ABK (Anak 
Berkebutuhan Khusus) gara-gara kita 
seenaknya memberi label!

• Sebaliknya juga, karena kita 
menggunakan perasaan kita, 
bisa terjadi bahwa anak yang 
memang mengalami gangguan 
kita anggap normatif atau baik-
baik saja. Maka bisa jadi, ia 
terlambat mendapat intervensi. 
Apabila ia mendapat intervensi 
lebih dini, maka kemungkinan 
dia mendapat perubahan dalam 
hidupnya akan lebih besar. 
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2. Instumen Perkembangan: Kuesioner Pra Skrining 
Perkembangan (KPSP)

 Disadur dari KPSP Kemenkes tahun 2010

Jadwal screening sebaiknya dilakukan sesuai jadwal dalam tabel berikut:

	KPSP dikembangkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2010. 
 KPSP merupakan satu dari sekian banyak instrumen deteksi dini tumbuh kembang.
 Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) adalah alat untuk melakukan screening 

perkembangan. 

BB / TB L K KPSP TDD TDL
0 Bulan   

3 Bulan    

6 Bulan    

9 Bulan    

12 Bulan    

15 Bulan  

18 Bulan    

21 Bulan  

24 Bulan    

30 Bulan   

36 Bulan     

42 Bulan    

48 Bulan     

54 Bulan    

60 Bulan     

66 Bulan    

72 Bulan     

Keterangan:
BB/TB : Berat Badan terhadap Tinggi Badan
LK : Lingkaran Kepala
KPSP : Kuesioner Pra Skrining Perkembangan
TDL        : Tes Daya Lihat
TDD       : Tes Daya Dengar

Deteksi Dini Penyimpangan 
Pertumbuhan

Deteksi Dini Penyimpangan 
Perkembangan

Jenis Skrining/Deteksi Dini Penyimpangan Tumbuh Kembang

Umur Anak

Umur Anak dan Jenis Skrining / Deteksi Dini Penyimpangan Tumbuh Kembang
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Jika saat hendak dilakukan screening umur anak tidak sesuai dengan 
umur tabel screening KPSP, maka lakukan screening menggunakan tabel 
KPSP untuk umur screening terdekat yang lebih muda.
Contoh: 

a. Saat dilakukan screening, umur anak 7 bulan. 
Lakukan screening menggunakan tabel KPSP usia 6 bulan.

b. Saat dilakukan screening, umur anak 52 bulan. 
Lakukan screening menggunakan tabel KPSP usia 48 bulan

Cara melakukan screening menggunakan formulir KPSP:

1. Pada waktu pemeriksaan/screening, anak harus dibawa. 
2. Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan dan tahun 

anak lahir. 
Bila umur anak lebih dari 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. 
Contoh : 
Bayi berumur 3 bulan 16 hari, umurnya dibulatkan menjadi 4 bulan.
Bayi berumur 3 bulan 15 hari, umurnya dibulatkan menjadi 3 bulan. 

3. Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan 
umur anak.

4.  KPSP terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu: 
a. Pertanyaan yang dijawab oleh ibu/pengasuh anak, 

contoh: 
“Dapatkah bayi makan kue sendiri?” 

b. Pernyataan berupa perintah kepada ibu/pengasuh anak untuk melaksanakan tugas 
yang tertulis pada KPSP. 
Contoh:
“Pada posisi bayi anda telentang, tariklah bayi anda pada pergelangan tangannya 
secara perlahan-lahan ke posisi duduk.” 

5. Tanyakan setiap butir pertanyaan/butir perintah secara berurutan, satu persatu. 
Setiap pertanyaan hanya ada 1 jawaban:  Ya atau Tidak.
a. Jawaban Ya. 

Bila ibu/pengasuh anak menjawab bahwa anak bisa atau pernah atau sering atau 
kadang-kadang melakukannya. 
Jika orangtua/pengasuh menjawab “ragu-ragu”, maka dianggap YA.

b. Jawaban Tidak.
Bila ibu/pengasuh anak menjawab bahwa anak belum pernah melakukan atau tidak 
pernah atau tidak tahu. 
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Interpretasi hasil KPSP :

Jumlah jawaban YA Arti Tindak lanjut

9 atau 10 YA Perkembangan anak sesuai 
tahap perkembangan (S).

SELESAI
Lakukan screening 
perkembangan di bulan-bulan 
selanjutnya, sesuai jadwal di tabel 
KPSP.

7 atau 8 YA Meragukan (M). 1. Beri stimulasi khusus pada 
butir-butir yang terjawab 
TIDAK selama 2 minggu.

2. Ulang pemeriksaan 
menggunakan keseluruhan 
tabel KPSP usia X bulan.

3. Jika masih dihasilkan 
interpretasi meragukan (M), 
maka rujuk ke profesional 
(psikolog anak atau dokter 
anak) untuk dilakukan 
assessment secara lengkap 
dan menyeluruh.

Kurang dari 6 YA Ada kemungkinan 
penyimpangan (P).

Rujuk ke profesional (psikolog 
atau dokter anak) untuk 
dilakukan assessment secara 
lengkap dan menyeluruh.

6. Catat jawaban tersebut pada formulir sampai semua butir pertanyaan terjawab.
7. Hitung jawaban YA dan lihat tabel iinterpretasi di bawah ini.
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KPSP PADA BAYI UMUR 3 BULAN

1. Pada waktu bayi telentang, apakah masing-masing lengan dan 
tungkai bergerak dengan mudah? Jawab TIDAK bila salah satu 
atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah/tak 
terkendali.

Gerak kasar Ya Tidak

2. Pada waktu bayi telentang, apakah ia melihat dan menatap wajah 
anda?

Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

3. Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain (ngoceh) 
disamping menangis?

Bicara dan 
bahasa

Ya Tidak

4. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan 
anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan/kiri ke tengah?

Gerak halus Ya Tidak

5. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan 
anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir 
sampai pada sisi yang lain?

Gerak halus Ya Tidak

6. Pada waktu anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, 
apakah ia tersenyum kembali kepada anda?

Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

7. Pada waktu bayi telungkup di alas yang
datar, apakah ia dapat mengangkat 
kepalanya seperti pada gambar ini?

Gerak kasar Ya Tidak

8. Pada waktu bayi telungkup di alas yang
datar, apakah ia dapat mengangkat 
kepalanya sehingga membentuk sudut 
450 seperti pada gambar?

Gerak kasar Ya Tidak

9. Pada waktu bayi telungkup di alas yang
datar, apakah ia dapat mengangkat 
kepalanya dengan tegak seperti pada 
gambar?

Gerak kasar Ya Tidak

10. Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-
raba?

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak



13Deteksi Dini Tumbuh Kembang (Early Developmental Screening)

KPSP PADA BAYI UMUR 6 BULAN

1. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan 
anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke 
sisi yang lain?

Gerak halus Ya Tidak

2. Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan 
tegak dan stabil? Jawab TIDAK bila kepala bayi cenderung jatuh 
ke kanan/kiri atau ke dadanya.

Gerak kasar Ya Tidak

3. Sentuhlah pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi (jangan 
meletakkan di atas telapak tangan bayi). Apakah bayi dapat 
menggenggam pensil itu selama beberapa detik?

Gerak halus Ya Tidak

4. Ketika bayi telungkup di alas datar, 
apakah ia dapat mengangkat dada 
dengan kedua lengannya sebagai 
penyangga seperti pada gambar?

Gerak kasar Ya Tidak

5. Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau 
memekik tetapi bukan menangis?

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

6. Pernahkah bayi berbalik paling sedikit dua kali, dari telentang ke 
telungkup atau sebaliknya?

Gerak kasar Ya Tidak

7. Pernahkah anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan 
yang lucu, gambar atau binatang peliharaan pada saat ia  
bermain sendiri?

Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

8. Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar 
kacang, kismis atau uang logam? Jawab TIDAK jika ia tidak dapat 
mengarahkan matanya.

Gerak halus Ya Tidak

9. Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun 
masih berada dalam jangkauan tangannya?

Gerak halus Ya Tidak

10. Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya 
lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi 
mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar di 
sebelah kiri? Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali seperti 
gambar sebelah kanan.

                           Jawab: YA                    Jawab: TIDAK

Gerak kasar Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 9 BULAN

1. Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya lalu tarik 
perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan 
lehernya secara kaku seperti gambar di sebelah kiri? Jawab 
TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar sebelah 
kanan.

                     Jawab: YA                  Jawab: TIDAK

Gerak halus Ya Tidak

2. Pernahkah anda melihat bayi memindahkan mainan atau kue 
kering dari satu tangan ke tangan yang lain? Benda-benda 
panjang seperti sendok atau kerincingan bertangkai tidak ikut 
dinilai.

Gerak halus Ya Tidak

3. Tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan selendang, sapu 
tangan atau serbet, kemudian jatuhkan ke lantai. Apakah bayi 
mencoba mencarinya? Misalnya mencari di bawah meja atau di 
belakang kursi?

Gerak halus Ya Tidak

4. Apakah bayi dapat memungut dua benda seperti mainan/kue 
kering, dan masing-masing tangan memegang satu benda pada 
saat yang sama? Jawab TIDAK bila bayi tidak pernah melakukan 
perbuatan ini.

Gerak halus Ya Tidak

5. Jika anda mengangkat bayi melalui ketiaknya ke posisi berdiri, 
dapatkah ia menyangga sebagian berat badan dengan kedua 
kakinya? Jawab YA bila ia mencoba berdiri dan sebagian berat 
badan tertumpu pada kedua kakinya.

Gerak kasar Ya Tidak

6. Dapatkah bayi memungut dengan tangannya
benda-benda kecil seperti kismis, kacang- 
kacangan, potongan biskuit, dengan gerakan 
miring atau menggerapai seperti gambar?

Gerak halus Ya Tidak

7. Tanpa disangga oleh bantal, kursi atau
dinding, dapatkah bayi duduk sendiri 
selama 60 detik?

Gerak kasar Ya Tidak

8. Apakah bayi dapat makan kue kering sendiri? Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

9. Pada waktu bayi bermain sendiri dan anda diam-diam datang 
berdiri di belakangnya, apakah ia menengok ke belakang seperti 
mendengar kedatangan anda? Suara keras tidak ikut dihitung. 
Jawab YA hanya jika anda melihat reaksinya terhadap suara yang 
perlahan atau bisikan.

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

10. Letakkan suatu mainan yang diinginkannya di luar jangkauan 
bayi, apakah ia mencoba mendapatkannya dengan mengulurkan 
lengan atau badannya?

Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 12 BULAN

1. Jika anda bersembunyi di belakang sesuatu/di pojok, kemudian 

muncul dan menghilang secara berulang-ulang di hadapan 

anak, apakah ia mencari anda atau mengharapkan anda muncul 

kembali?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

2. Letakkan pensil di telapak tangan bayi. Coba ambil pensil tersebut 

dengan perlahan-lahan. Sulitkah anda mendapatkan pensil itu 

kembali?

Gerak halus Ya Tidak

3. Apakah anak dapat berdiri selama 30 detik atau lebih dengan 

berpegangan pada kursi/meja?

Gerak kasar Ya Tidak

4. Apakah anak dapat mengatakan 2 suku kata yang sama, 

misalnya: "ma-ma", "da-da" atau "pa-pa". Jawab YA bila ia 

mengeluarkan salah satu suara tadi.

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

5. Apakah anak dapat mengangkat badannya ke posisi berdiri tanpa 

bantuan anda?

Gerak kasar Ya Tidak

6. Apakah anak dapat membedakan anda dengan orang yang belum 

ia kenal? Ia akan menunjukkan sikap malu-malu atau ragu-

ragu pada saat permulaan bertemu dengan orang yang belum 

dikenalnya.

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

7. Apakah anak dapat mengambil

benda kecil seperti kacang atau 

kismis, dengan meremas di 

antara ibu jari dan jarinya seperti 

pada gambar?

Gerak halus Ya Tidak

8. Apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan? Gerak kasar Ya Tidak
9. Sebut 2-3 kata yang dapat ditiru oleh anak (tidak perlu kata-kata 

yang lengkap). Apakah ia mencoba meniru menyebutkan kata-

kata tadi?

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

10. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus 

kecil yang ia pegang? Kerincingan bertangkai dan tutup panci 

tidak ikut dinilai.

Gerak halus Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 15 BULAN

1. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus 

kecil yang ia pegang? Kerincingan bertangkai dan tutup panci 

tidak ikut dinilai.

Gerak halus Ya Tidak

2. Apakah anak dapat jalan sendiri atau jalan dengan berpegangan? Gerak kasar Ya Tidak
3. Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau 

melambai-lambai? Jawab TIDAK bila ia membutuhkan bantuan.

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

4. Apakah anak dapat mengatakan "papa", ketika ia memanggil/

melihat ayahnya, atau mengatakan "mama" jika memanggil/

melihat ibunya? JAwab YA bila anak mengatakan salah satu 

diantaranya. 

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

5. Dapatkah anak berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 

5 detik?

Gerak kasar Ya Tidak

6. Dapatkah anak berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik 

atau lebih?

Gerak kasar Ya Tidak

7. Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat 

membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian 

berdiri kembali?

Gerak kasar Ya Tidak

8. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa 

menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik 

atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

9. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh 

atau terhuyung-huyung?

Gerak kasar Ya Tidak

10. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, 

kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan 

jari telunjuk seperti pada gambar?

Gerak halus Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 18 BULAN

1. Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau 

melambai-lambai? Jawab TIDAK bila ia membutuhkan bantuan.

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

2. Apakah anak dapat mengatakan "papa" ketika ia memanggil/

melihat ayahnya, atau mengatakan "mama" jika memanggil/

melihat ibunya? Jawab YA bila anak mengatakan salah satu 

diantaranya.

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

3. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 

kira-kira 5 detik?

Gerak kasar Ya Tidak

4. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 

detik atau lebih?

Gerak kasar Ya Tidak

5. Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat 

membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian 

berdiri kembali?

Gerak kasar Ya Tidak

6. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa 

menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik 

atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

7. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh 

atau terhuyung-huyung?

Gerak kasar Ya Tidak

8. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, 

kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan 

jari telunjuk seperti pada gambar?

Gerak halus Ya Tidak

9. Jika anda menggelindingkan bola ke anak, apakah ia 

menggelindingkan/melemparkan kembali bola pada anda?

Gerak halus; 

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

10. Apakah anak dapat memegang sendiri cangkir/gelas dan minum 

dari tempat tersebut tanpa tumpah?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 21 BULAN

1. Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat 

membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian 

berdiri kembali?

Gerak kasar Ya Tidak

2. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa 

menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik 

atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

3. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh 

atau terhuyung-huyung?

Gerak kasar Ya Tidak

4. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, 

kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan 

jari telunjuk seperti pada gambar?

Gerak halus Ya Tidak

5. Jika anda menggelindingkan bola ke anak, apakah ia 

menggelindingkan/melemparkan kembali bola pada anda?

Gerak halus Ya Tidak

6. Apakah anak dapat memegang sendiri cangkir/gelas dan minum 

dari tempat tersebut tanpa tumpah?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

7. Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah 

anak meniru apa yang anda lakukan?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

8. Apakah anak dapat meletakkan satu kubus di atas kubus yang 

lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 

2.5-5.0 cm.

Gerak halus Ya Tidak

9. Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang 

mempunyai arti selain "papa" dan "mama"?

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

10. Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa 

kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya 

ketika anak menarik mainannya).

Gerak kasar Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 24 BULAN

1. Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah 

anak meniru apa yang anda lakukan?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

2. Apakah anak dapat meletakkan satu kubus di atas kubus yang 

lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 

2.5-5.0 cm.

Gerak halus Ya Tidak

3. Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang 

mempunyai arti selain "papa" dan "mama"?

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

4. Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa 

kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya 

ketika anak menarik mainannya).

Gerak kasar Ya Tidak

5. Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, atau 

celananya? (topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai).

Gerak halus; 

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

6. Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia 

naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding 

atau pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan 

merangkak atau anda tidak membolehkan anak naik tangga atau 

anak harus berpegangan pada seseorang.

Gerak kasar Ya Tidak

7. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, dapatkah anak 

menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya 

(rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

8. Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah? Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

9. Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau 

membantu mengangkat piring jika diminta?

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

10. Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar bola tenis) ke 

depan tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong tidak ikut 

dinilai.

Gerak kasar Ya Tidak



20 Deteksi Dini Tumbuh Kembang (Early Developmental Screening)

KPSP PADA BAYI UMUR 30 BULAN

1. Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, atau 

celananya? (topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai).

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

2. Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia 

naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding 

atau pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan 

merangkak atau anda tidak membolehkan anak naik tangga atau 

anak harus berpegangan pada seseorang.

Gerak kasar Ya Tidak

3. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, dapatkah anak 

menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya 

(rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

4. Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah? Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

5. Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau 

membantu mengangkat piring jika diminta?

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

6. Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar bola tenis) ke 

depan tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong tidak ikut 

dinilai.

Gerak kasar Ya Tidak

7. Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa 

bantuan/petunjuk?

Gerak halus Ya Tidak

8. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas 

kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang 

digunakan ukuran 2.5-5.0 cm.

Gerak halus Ya Tidak

9. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara seperti 

"minta minum", "mau tidur"? 

    "Terima kasih" dan "Dadag" tidak ikut dinilai.

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak

10. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar ini 

tanpa bantuan?

       (Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai).

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 36 BULAN

1. Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa 
bantuan/petunjuk?

Gerak halus Ya Tidak

2. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas 
kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang 
digunakan ukuran 2.5-5.0 cm.

Gerak halus Ya Tidak

3. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara seperti 
"minta minum", "mau tidur"? 

    "Terima kasih" dan "Dadag" tidak ikut dinilai.

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

4. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar ini 
tanpa bantuan?

       (Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai).

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

5. Dapatkah anak melempar bola lurus ke arah perut atau dada 
anda dari jarak 1,5 meter?

Gerak kasar Ya Tidak

6. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat 
dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah 
berikut ini:
"Letakkan kertas ini di lantai".
" Letakkan kertas ini di kursi".
"Berikan kertas ini kepada ibu".
Dapatkah anak melaksanakan ketiga perintah tadi?

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

7. Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2.5 cm.
Suruh anak menggambar garis lain di samping garis ini.
Jawab YA bila ia menggambar garis seperti ini:

Jawab TIDAK bila ia menggambar garis seperti ini:

Gerak halus Ya Tidak

8. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah 
anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat 
kedua kakinya secara bersamaan tanpa dudahului lari?

Gerak kasar Ya Tidak

9. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

10. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 
meter?

Gerak kasar Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 42 BULAN

1. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

2. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 

meter?

Gerak kasar Ya Tidak

3. Setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan 

tangannya dengan baik sehingga anda tidak perlu 

mengulanginya?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

4. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika 

perlu tunjukkan caranya dan beri anak anda kesempatan 

melakukannya 3 kali. 

Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik 

atau lebih?

Gerak kasar Ya Tidak

5. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah 

anak dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat 

kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?

Gerak kasar Ya Tidak

6. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh 

anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 

tersedia. Dapatkah anak menggambar lingkaran?

          Jawab : YA

          Jawab : TIDAK

Gerak halus Ya Tidak

7. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas 

yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? 

    Kubus yang digunakan ukuran 2.5-5.0 cm.

Gerak halus Ya Tidak

8. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau 

permainan lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan 

bermain?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

9. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau 

kaos kaki tanpa di bantu? (Tidak termasuk memasang kancing, 

gesper atau ikat pinggang)

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 48 BULAN

1. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 

meter?

Gerak kasar Ya Tidak

2. Setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan 

tangannya dengan baik sehingga anda tidak perlu 

mengulanginya?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

3. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika 

perlu tunjukkan caranya dan beri anak anda kesempatan 

melakukannya 3 kali. 

Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik 

atau lebih?

Gerak kasar Ya Tidak

4. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah 

anak dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat 

kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?

Gerak kasar Ya Tidak

5. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh 

anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 

tersedia. Dapatkah anak menggambar lingkaran?

          Jawab : YA

          Jawab : TIDAK

Gerak halus Ya Tidak

6. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas 

yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? 

    Kubus yang digunakan ukuran 2.5-5.0 cm.

Gerak halus Ya Tidak

7. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau 

permainan lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan 

bermain?

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

8. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau 

kaos kaki tanpa di bantu? (Tidak termasuk memasang kancing, 

gesper atau ikat pinggang)

Sosialisasi & 

kemandirian

Ya Tidak

9. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? 

Jawab TIDAK jika ia hanya menyebut sebagian namanya atau 

ucapannya sulit dimengerti.

Bicara & 

bahasa

Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 54 BULAN

1. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain 
tanpa menjatuhkan kubus tersebut? 

    Kubus yang digunakan ukuran 2.5-5.0 cm.

Gerak halus Ya Tidak

2. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan lain 
dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain?

Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

3. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau kaos kaki 
tanpa di bantu? (Tidak termasuk memasang kancing, gesper atau ikat 
pinggang)

Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

4. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Jawab 
TIDAK jika ia hanya menyebut sebagian namanya atau ucapannya sulit 
dimengerti.

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

5. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali 
mengulangi pertanyaan.
"Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan?" ...............
"Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar?" ........................
"Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?" .........................
Jawab YA bila anak menjawab ke-3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan 
dengan gerakan atau isyarat.
Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah "menggigil", "pakai mantel" 
atau "masuk kedalam rumah".
Jika lapar, jawaban yang benar adalah "makan".
Jika lelah, jawaban yang benar adalah "mengantuk", "tidur", "berbaring/
tidur-tiduran", "istirahat" atau "diam sejenak".

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

6. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

7. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 
caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. 
Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik atau 
lebih?

Gerak kasar Ya Tidak

8. Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata "lebih 
panjang".
Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. 
Tanyakan: "Mana garis yang lebih panjang?"
Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. 
Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan 
ulangi pertanyaan tersebut. Setelah anak 
menunjuk, putar lembar ini lagi dan ulangi 
pertanyaan tadi. 
Apakah anak dapat menunjuk garis yang 
lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar?

Gerak halus Ya Tidak

9. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, 
suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 
tersedia. berikan 3 kali kesempatan. 
Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? 

Jawablah : YA

Jawablah : TIDAK

Gerak halus Ya Tidak

10. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 
telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini:
"Letakkan kertas ini di atas lantai".
"Letakkan kertas ini di bawah kursi".
"Letakkan kertas ini di depan kamu".
"Letakkan kertas ini di belakang kamu".
Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di depan" 
dan "di belakang".

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak



25Deteksi Dini Tumbuh Kembang (Early Developmental Screening)

KPSP PADA BAYI UMUR 60 BULAN

1. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali 
mengulangi pertanyaan.
"Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan?" ...............
"Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar?" ........................
"Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?" .........................
Jawab YA bila anak menjawab ke-3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan 
dengan gerakan atau isyarat.
Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah "menggigil", "pakai mantel" 
atau "masuk kedalam rumah".
Jika lapar, jawaban yang benar adalah "makan".
Jika lelah, jawaban yang benar adalah "mengantuk", "tidur", "berbaring/
tidur-tiduran", "istirahat" atau "diam sejenak".

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

2. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

3. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 
caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. 
Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik atau 
lebih?

Gerak kasar Ya Tidak

4. Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata "lebih 
panjang".
Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. 
Tanyakan: "Mana garis yang lebih panjang?"
Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. 
Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan 
ulangi pertanyaan tersebut. Setelah anak 
menunjuk, putar lembar ini lagi dan ulangi 
pertanyaan tadi. 
Apakah anak dapat menunjuk garis yang 
lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar?

Gerak halus Ya Tidak

5. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, 
suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 
tersedia. berikan 3 kali kesempatan. 
Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? 

Jawablah : YA

Jawablah : TIDAK

Gerak halus Ya Tidak

6. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 
telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini:

"Letakkan kertas ini di atas lantai".
"Letakkan kertas ini di bawah kursi".
"Letakkan kertas ini di depan kamu".
"Letakkan kertas ini di belakang kamu".
Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di depan" 
dan "di belakang".

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

7. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel (tanpa menangis 
atau menggelayut pada anda) pada saat anda meninggalkannya?

Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

8. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak: 
"Tunjukkan segi empat merah".
"Tunjukkan segi empat kuning".
"Tunjukkan segi empat biru".
"Tunjukkan segi empat hijau".
Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar?

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

9. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa 
berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia 
dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki?

Gerak kasar Ya Tidak

10. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 66 BULAN

1. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, 
suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 
tersedia. berikan 3 kali kesempatan. 
Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? 

Jawablah : YA

Jawablah : TIDAK

Gerak halus Ya Tidak

2. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 
telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini:

"Letakkan kertas ini di atas lantai".
"Letakkan kertas ini di bawah kursi".
"Letakkan kertas ini di depan kamu".
"Letakkan kertas ini di belakang kamu".
Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di depan" 
dan "di belakang".

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

3.  Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel (tanpa menangis 
atau menggelayut pada anda) pada saat anda meninggalkannya?

Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

4. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak: 
"Tunjukkan segi empat merah".
"Tunjukkan segi empat kuning".
"Tunjukkan segi empat biru".
"Tunjukkan segi empat hijau".
Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar?

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

5. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa 
berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia 
dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki?

Gerak kasar Ya Tidak

6. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

7. Suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. Katakan 
padanya: "Buatlah gambar orang".
Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya/mengingatkan 
anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, 
hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang 
berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan kaki, setiap pasang dinilai 
satu bagian. Dapatkah anak menggambar sedikitnya 3 bagian tubuh?

Gerak halus Ya Tidak

8. Pada gambar orang yang dibuat pada nomor 7, dapatkah anak 
menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh?

Gerak halus Ya Tidak

9. Tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat-kalimat yang belum selesai 
ini, jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan: 
"Jika kuda besar maka tikus ....................".
"Jika api panas maka es ....................".
"Jika ibu seorang wanita maka ayah seorang ....................".
Apakah anak menjawab dengan benar (tikus kecil, es dingin, ayah 
seorang pria)?

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

10. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis/bola kasti 
hanya dengan menggunakan kedua tangannya? (Bola besar tidak ikut 
dinilai).

Gerak kasar Ya Tidak
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KPSP PADA BAYI UMUR 66 BULAN

1. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak: 
"Tunjukkan segi empat merah".
"Tunjukkan segi empat kuning".
"Tunjukkan segi empat biru".
"Tunjukkan segi empat hijau".
Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar?

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

2. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa 
berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia 
dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki?

Gerak kasar Ya Tidak

3.  Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? Sosialisasi & 
kemandirian

Ya Tidak

4. Suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. Katakan 
padanya: "Buatlah gambar orang".
Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya/mengingatkan 
anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, 
hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang 
berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan kaki, setiap pasang dinilai 
satu bagian. Dapatkah anak menggambar sedikitnya 3 bagian tubuh?

Gerak halus Ya Tidak

5. Pada gambar orang yang dibuat pada nomor 7, dapatkah anak 
menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh?

Gerak halus Ya Tidak

6. Tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat-kalimat yang belum selesai 
ini, jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan: 
"Jika kuda besar maka tikus ....................".
"Jika api panas maka es ....................".
"Jika ibu seorang wanita maka ayah seorang ....................".
Apakah anak menjawab dengan benar (tikus kecil, es dingin, ayah 
seorang pria)?

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak

7. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis/bola kasti 
hanya dengan menggunakan kedua tangannya? (Bola besar tidak ikut 
dinilai).

Gerak kasar Ya Tidak

8. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 
caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. 
Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 11 detik atau 
lebih?

Gerak kasar Ya Tidak

9. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, 
suruh anak menggambar seoerti contoh ini di kertas kosong yang 
tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. 
Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini?

Jawaban : YA

Jawaban : TIDAK

Gerak halus Ya Tidak

10. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu 
kecuali mengulangi pertanyaan sampa 3 kali bila anak menanyakannya.
"Sendok dibuat dari apa" ..........
"Sepatu dibuat dari apa" ..........
"Pintu dibuat dari apa" ..........
Apakah anak dapat menjawab ke 3 pertanyaan di atas dengan benar? 
Sendok dibuat dari besi, baja, plastik, kayu.
Sepatu dibuat dari kulit, karet, kain, plastik, kayu.
Pintu dibuat dari kayu, besi, kaca.

Bicara & 
bahasa

Ya Tidak
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3.  Normatif, Tertunda, dan Gangguan

Hasil deteksi (screening) atau pemeriksaan (assessment) yang dilakukan oleh paraprofesional 
(guru/ orang tua/ kader posyandu) maupun profesional (dokter/ psikolog anak) dapat 
menghasilkan 3 kesimpulan:
1. Normatif
2. Tertunda (delayed)
3. Gangguan (disorder)

Normatif Tertunda (delayed) Gangguan (disorder)

Definisi 

Merujuk pada anak 
di usia tertentu yang 
berhasil melakukan tugas 
perkembangan sesuai  
pola dan waktu yang 

diterima umum sebagai 
norma ‘patokan’ (baseline).

Contoh:
Pola perkembangan umum 
(normatif) menyatakan 
bahwa anak usia 5 
tahun dapat berbicara 

membentuk kalimat 
sederhana dengan lafal 
yang jelas. Maka anak-anak 
usia 5 tahun yang SUDAH 
mampu mengucapkan kata 
secara jelas, dikatakan 
sebagai anak normatif.

Merujuk pada anak 
yang melakukan tugas 
perkembangan sesuai 
pola yang diterima umum, 
tetapi ‘terlambat’ 
waktunya dibandingkan  
norma ‘patokan’. 

Contoh:
Pola perkembangan umum 
(normatif) menyatakan 
bahwa anak usia 5 
tahun dapat berbicara 

membentuk kalimat 
sederhana dengan lafal 
yang jelas. Maka anak-anak 
usia 5 tahun yang BELUM 
mampu mengucapkan kata 
secara jelas, dikatakan 
sebagai anak yang 
mengalami keterlambatan 
(delayed).

Merujuk pada anak yang 
perkembangannya tidak 
mengikuti pola dan 
waktu yang diterima umum 
sebagai norma ‘patokan’.

Contoh:
Pola perkembangan umum 
(normatif) menyatakan 
bahwa anak usia 5 tahun 
dapat berbicara membentuk 

kalimat sederhana dengan 
lafal yang jelas. Maka anak-
anak usia 5 tahun yang 
TIDAK mampu mengucapkan 
kata secara jelas dan juga 
TIDAK mampu melakukan 
tugas perkembangan bahasa 
usia 3 atau 4 tahun, dikatakan 
sebagai anak yang mengalami 
gangguan (disorder). 
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• Kesimpulan diperoleh 
dari hasil screening dan/
atau assessment.

• Dapat dinyatakan oleh 
paraprofesional dan/
atau profesional.

• Kesimpulan diperoleh 
dari hasil screening dan/
atau assessment.

• Dapat dinyatakan oleh 
paraprofesional dan/
atau profesional.

• Kesimpulan diperoleh 
dari hasil assessment 
(DIAGNOSA).

• Hanya dapat dinyatakan 
oleh tenaga profesional.

Tindak lanjut

Stimulasi biasa. Stimulasi secara intensif 
(± 3 jam setiap hari).

Intervensi: terapi dan/atau 
pemberian obat.

Untuk lebih jelas, dapat dilihat ilustrasi berikut ini:

Penting untuk diingat!
Semakin dini intervensi diberikan (sebelum usia 5 tahun), semakin optimal 
hasilnya.

jelas, dikatakan sebagai 

anak normatif. 

anak yang mengalami 

keterlambatan (delayed). 

 

melakukan tugas 

perkembangan bahasa usia 

3 atau 4 tahun, dikatakan 

sebagai anak yang 

mengalami gangguan 

(disorder).  

 Kesimpulan diperoleh 

dari hasil screening 

dan/atau assessment. 

 Dapat dinyatakan oleh 

paraprofesional 

dan/atau profesional. 

 Kesimpulan diperoleh 

dari hasil screening 

dan/atau assessment. 

 Dapat dinyatakan oleh 

paraprofesional 

dan/atau profesional. 

 Kesimpulan diperoleh 

dari hasil assessment 

(DIAGNOSA). 

 Hanya dapat dinyatakan 

oleh tenaga profesional. 

Tindak lanjut 

Stimulasi biasa. Stimulasi secara intensif  

(± 3 jam setiap hari). 

Intervensi: terapi dan/atau 

pemberian obat. 

 

Untuk lebih jelas, dapat dilihat ilustrasi berikut ini: 

 

 Gangguan (disorder) 

 

.  

 

  normatif  

   

  

 tertunda (delayed) 

 

Penting untuk diingat! 

Semakin dini intervensi diberikan (sebelum usia 5 tahun), semakin optimal hasilnya.  

Rentang waktu tugas 
perkembangan 

Rentang waktu tugas 
perkembangan
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Setelah profesional (psikolog anak atau dokter anak) melakukan assessment  menyeluruh, 
maka mereka dapat mengeluarkan:

1. Saran perkembangan
2. Saran intervensi

1. Saran Perkembangan
- Bertujuan untuk memberi informasi tentang hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk 

optimalisasi tumbuh kembang anak.
- Diberikan oleh psikolog anak kepada orangtua anak.
- Saran perkembangan biasanya berupa saran-saran stimulasi, dan dilakukan oleh 

orangtua. 

Stimulasi:
- Adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak tumbuh dan 

berkembang secara optimal.
- Dilakukan oleh orang terdekat anak: orangtua, pengganti orangtua, anggota keluarga 

lain pengasuh, atau guru.
- Dilakukan setiap hari, setiap waktu.

Prinsip stimulasi:
- Dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan, tanpa paksaan, dan tanpa hukuman.
- Dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kelompok umur anak.
- Dilakukan secara menyeluruh dan seimbang untuk semua aspek perkembangan anak 

4. Saran Perkembangan dan Intervensi

Sumber foto: koleksi pribadi
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Fisik dan Motorik

Kognitif:

kreativitas, logika, 

penyelesaian 

masalah, bahasa

Sosio-emosional

Contoh stimulasi:
• Meletakkan mainan yang menarik supaya 

bayi merangkak dan meraihnya.
• Mengajak naik tangga bersama.
• Mengajak bersepeda bersama.
• Mengajak bermain lempar tangkap bola 

besar.
• Melatih anak mengancingkan baju.

Contoh stimulasi:
• Menunjuk dan menyebut nama benda
• Mengajak anak bernyanyi bersama
• Membacakan buku cerita
• Menyebutkan angka-angka 

Contoh stimulasi:
• Toilet training
• Mengajar mencuci tangan sendiri
• Mengajar menyikat gigi sendiri
• Mengenalkan nama-nama emosi (marah, 

takut, senang)
• Mengajarkan untuk berbagi mainan
• Mengajarkan untuk menunggu giliran

T :  Aspek apa saja yang perlu distimulasi?
J :  Aspek perkembangan anak dapat digolongkan menjadi tiga besar,  seperti pada diagram 

berikut ini:
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Penting untuk diingat

2. Intervensi
• Bertujuan untuk mengubah perilaku, pikiran, atau perasaan seseorang.
• Dapat berupa terapi atau obat (dari dokter).
• Intervensi dilakukan oleh tenaga profesional (psikolog, terapis, dokter anak).

Anak yang mendapat stimulasi akan 
berkembang lebih cepat daripada anak 
yang kurang atau bahkan tidak mendapat 
stimulasi!

Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan 
penyimpangan pertumbuhan dan 
perkembangan anak, bahkan gangguan 
yang menetap!

T : Kapan sebaiknya intervensi dilakukan?
J : Sedini mungkin! Antara usia 0 hingga 5 tahun. 

Beberapa gangguan perkembangan memang tidak bisa dideteksi sampai pada usia 
tertentu.
Namun, prinsipnya tetap sama: Identifikasi sedini mungkin! Lakukan intervensi sedini 
mungkin!

T : Mengapa usia tersebut? 
J :  Ilmu perkembangan otak mengemukakan bahwa jaringan syaraf otak memiliki 

plastisitas dan fleksibilitas terbesar dalam lima tahun pertama masa hidup anak-
anak.
Artinya, intervensi yang dilakukan akan lebih membawa hasil karena jaringan neuron 
dan syaraf-syaraf otak masih lebih mudah untuk dibentuk (plastis, fleksibel).

 Intervensi akan lebih efektif dan lebih murah jika dilakukan di awal masa kehidupan 
anak dibanding masa-masa selanjutnya. 
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PPI diadopsi dari istilah Individualized Educational Program (IEP).

PPI adalah sebuah dokumen rencana pembelajaran yang didesain khusus bagi ABK, oleh 
sebuah tim , untuk membantu proses pembelajaran ABK tersebut di kelas. 
Jadi, konteks PPI sangat terkait erat dengan pembelajaran di kelas.

PPI direncanakan dan disusun oleh tim yang terdiri dari:
• guru pendidikan luar biasa (PLB). 
• guru umum.
• kepala sekolah. 
• orangtua siswa. 
• tenaga profesional yang terkait serta siswa (psikolog anak/ dokter anak).
• siswa yang bersangkutan.

PPI dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan perkembangan dan minat siswa.
Komponen-komponen dalam PPI:
• Taraf kemampuan siswa saat ini
• Tujuan umum yang akan dicapai (tujuan jangka panjang)
• Tujuan pembelajaran khusus (tujuan jangka pendek)
• Deskripsi tentang pelayanan pembelajaran (materi, metode, alat dan bahan)
• Waktu dimulainya kegiatan dan lamanya diberikan
• Evaluasi

PPI dipantau secara berkala dan sebaiknya diperbaharui jika anak telah mampu menguasai 
80% dari ketrampilan yang ditargetkan dalam PPI. 

5. Program Pembelajaran Individual (PPI)
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BAGIAN KEDUA: 
PELAKU

6.  Yuk, Mengenal Guru Pendidik Anak 
Usia Dini (PAUD)

7.  Yuk, Mengenal Psikolog Anak

8.  Yuk, Mengenal Dokter Spesialis Anak

9.  Terapis dan Terapi
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6.  Yuk, Mengenal Guru Pendidik Anak Usia Dini (PAUD)

Siapa yang disebut guru PAUD?
Di Indonesia, cakupan Anak Usia Dini (AUD) 
adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Jadi, 
guru PAUD adalah guru yang bekerja di layanan 
pendidikan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. 
Contohnya, guru TK (Taman Kanak-kanak), 
guru KB (Kelompok Bermain).

Saya akan memberikan contoh sederhana:
• Guru PAUD harus memahami psikologi perkembangan anak dan mampu 

merancang pembelajaran yang sesuai dengan usia anak.
• Kegiatan yang sama, misalnya mewarnai, untuk anak usia 2 tahun berbeda dengan 

4 tahun. Bagi anak 2 tahun, tujuan mewarnai bukanlah untuk menghasilkan 
pewarnaan penuh dan rapi, tetapi lebih untuk melatih kontrol gerakan tangan 
melalui coretan-coretan berwarna. Pensil warna yang digunakan pun sebaiknya 
yang besar dan mudah digenggam. Sebaliknya, untuk anak usia 4 tahun, tujuan 
mewarna bisa ditekankan pada kerapian karena pada usia tersebut anak sudah 
memiliki kontrol tangan yang lebih baik. Pensil warna yang digunakan juga bisa 
lebih kecil karena anak usia 4 tahun sudah tidak menggenggam dengan seluruh 
kepalan tangannya.

Mengapa untuk menjadi guru PAUD saja harus lulusan S1? Bukankah semua orang 
bisa mengajar anak-anak untuk bernyanyi atau mewarnai?
• Itulah pendapat masyarakat umum yang sangat keliru!
• Seorang guru PAUD juga harus memiliki keilmuan yang memadai. Jika tidak, ia 

justru akan menyebabkan gangguan perkembangan pada anak.

Bagaimana dengan kualifikasi akademik guru 
PAUD?
• Lulusan D-IV atau S1 pendidikan guru 

PAUD.
• Lulusan D-IV atau S1 pendidikan psikologi 

atau kependidikan lain yang relevan dan 
memiliki sertifikat PPG (Pendidikan Guru 
PAUD).

T :
J :

T :
J :

T :
J :

T :
J :

Sumber foto: koleksi pribadi
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Untuk diingat!
Tugas guru PAUD adalah melakukan 
deteksi dini, BUKAN mendiagnosa 
apalagi melabeli anak dengan julukan 
tertentu. Diagnosa harus dilakukan 
oleh tenaga profesional (dokter atau 
psikolog anak).

Untuk diingat!
Usia 0 – 6 tahun merupakan usia emas 
pertumbuhan dan perkembangan anak. 
Tahun-tahun awal ini menentukan 
perkembangan disain otak anak (brain 
architecture) yang menjadi dasar 
bagi kemampuan belajar, perilaku, 
dan kesehatan sepanjang hayat anak 
tersebut.

Apa peran utama guru PAUD bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)?
Guru PAUD adalah gerbang awal untuk mendeteksi anak-anak yang berkebutuhan 
khusus, karena:

• Selain orangtua/wali, guru adalah orang kedua yang berinteraksi sangat intens 
dengan anak.

• Guru dibekali ilmu perkembangan anak, maka guru dapat mendeteksi jika ada 
anak yang tidak sesuai dengan norma perkembangan umum pada usianya.

Untuk membantu guru dalam mendeteksi ABK secara objektif, diperlukan instrumen 
deteksi dini tumbuh kembang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. 

• Seorang guru PAUD yang tidak memahami ilmu perkembangan anak tidak akan 
dapat merancang rencana pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi 
anak. Lebih parah lagi, tanpa pemahaman ilmu perkembangan anak, seorang guru 
bisa saja memiliki harapan berlebihan dan pada akhirnya justru merusak rasa 
percaya diri atau mengganggu kejiwaan anak.

T :
J :

Sumber foto: koleksi pribadi
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7.  Yuk, Mengenal Psikolog Anak

Siapa yang dapat disebut sebagai psikolog anak?
Hampir sama dengan dokter anak, perjalanan seseorang untuk dapat disebut sebagai 
psikolog anak harus mengikuti jalur pendidikan khusus dan mengajukan pengurusan 
surat izin praktek kepada himpunan profesinya.

Jadi apa wewenang Psikolog klinis (anak)?
- Melakukan assessment perkembangan.
- Mendiagnosa gangguan perkembangan pada anak.
- Memberi penanganan non medis (tidak memberikan obat, melainkan terapi)

1. Mengambil pendidikan sarjana (S1) 
Psikologi

2. Mengambil program magister 
profesi psikologi klinis (S2 Profesi) 
dengan mayor/ fokus ‘klinis anak’

3. Menjalani sidang profesi oleh HIMPSI 
(Himpunan Psikolog Indonesia)

4. Bergabung sebagai anggota HIMPSI 
dan mengurus SIPP (Surat Izin Praktek 
Psikologi)

T :
J :

T :
J :

Sumber foto: koleksi pribadi

Sumber foto: koleksi pribadi
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Tanya : Jika anak saya disinyalir mengalami keterlambatan dan dirujuk 
ke psikolog, apa saja yang seharusnya saya dapatkan ketika 
berkonsultasi dengan psikolog?

Jawab :
Anda akan mendapatkan: - assessment secara lengkap dan menyeluruh.
 - diagnosa (normal atau terdeteksi ada gangguan 

perkembangan).
 - solusi dan saran-saran untuk membantu anak 

tersebut.

Tanya : Untuk dapat melakukan assessment dan diagnosa yang baik, berapa 
lama waktu yang dibutuhkan oleh psikolog?

Jawab :
Lebih kurang 2-3 kali pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut dilakukan analisa menggunakan alat 

ukur tertentu, dilakukan wawancara dengan orangtua dan anak (jika 
memungkinkan), dan dilakukan pengamatan minimal di 2 setting yang 
berbeda (misal: klinik dan sekolah).

Tanya : Teman saya ada yang lulusan S1 psikologi dan belum mengambil S2 
profesi tetapi ia sangat pintar dan sering memberi konsultasi gratis. 
Apakah boleh?

Jawab :
Jika hanya sebatas konsultasi boleh (seperti halnya kita mencari referensi di 
internet), tetapi teman Anda tidak berhak mengeluarkan DIAGNOSA klinis 
yang menyatakan bahwa seorang anak menderita gangguan/abnormalitas 
tertentu.
Lulusan S1 psikologi BELUM memiliki wewenang sebagai psikolog klinis anak. 
Mereka dapat menjadi guru atau bekerja di perusahaan sebagai HRD.
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Dokter anak dalam bahasa Inggris disebut paeditrician

8.  Yuk, Mengenal Dokter Spesialis Anak

T : Siapa Dokter Anak?
J : Dokter yang memiiliki spesialisasi 

untuk menangani penyakit anak-anak, 
serta memantau pertumbuhan dan 
perkembangan anak-anak

T : Bagaimana saya tahu dokter tersebut 
adalah dokter spesialis anak?

J : Saat membaca nama dokter yang 
tertera, cari yang  di belakang namanya 

ada tambahan gelar SpA

Tips: Tahukan kamu?
Setiap dokter (dokter umum, dokter gigi, 
dokter spesialis) yang berpraktek harus 
memiliki SIP (Surat Izin Praktek). 
Kita bisa cek SIP seorang dokter dengan 
mudah. Caranya, masuk ke www.kki.
go.id/cekdokter/form dan masukkan satu 
kata nama dokter yang ingin kita cek.
Dari data tersebut kita bisa tahu 
tempat dokter tersebut berpraktek, 
apa spesialisasinya, dan masa izin praktik 
dokter tersebut.

Apa wewenang dokter anak?
- Melakukan assessment/pemeriksaan fisik pertumbuhan dan perkembangan anak
- Mendiagnosa dan memberi rujukan terapi yang sesuai untuk anak
- Memberi penanganan medis (obat)

T :
J :

Sumber foto: www.freepik.com

Sumber foto: www.freepik.com
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Bagaimana seseorang dapat menjadi dokter spesialis anak?
Untuk menjadi dokter spesialis anak, dibutuhkan waktu cukup lama. Secara hitungan 
matematis, dibutuhkan waktu lebih kurang 11 tahun.

Yuk cek perjalan seseorang menjadi seorang dokter spesialis anak! 

Bagaimana seseorang dapat menjadi dokter spesialis anak? 

Untuk menjadi dokter spesialis anak, dibutuhkan waktu cukup lama. Secara hitungan 

matematis, dibutuhkan waktu lebih kurang 11 tahun. 

 

 

Yuk cek perjalan seseorang menjadi seorang dokter spesialis anak!  

 

 

 

 

 

Ambil S1 jurusan kedokteran.
Saat lulus bergelar S.Ked dan 
belum dapat disebut sebagai 
dokter

• ± 4 tahun

Ambil program profesi dokter (masa ko-ass).
Praktek di RS atau Puskesmas dan diakhiri 
dengan Ujian Kompetensi untuk mendapat 
gelar dokter (dr.)

• ± 2 tahun

Menjalani program internship untuk 
mendapat STR (Surat Tanda Registrasi).
STR digunakan untuk mendapat Surat 
Izin Praktek (SIP) dokter.

• ± 1 tahun

Ambil jurusan spesialis 
anak. • ± 1 tahun

MULAI 

Sp.A 

T :
J :
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9.  Terapis dan Terapi

Apa beda terapis dan terapi?
Terapis adalah orang yang melakukan terapi.
Terapi adalah sebuah usaha untuk memulihkan kondisi seseorang yang mengalami 
suatu gangguan.

Apa yang terjadi kalau anak saya diterapi oleh seorang terapis yang tidak 
kompeten?
Anak Anda tidak akan mengalami kemajuan yang berarti dalam penanganan 
gangguannya. Waktu anak Anda akan terbuang sia-sia. 
Dalam kasus intervensi Anak Berkebutuhan Khusus, waktu merupakan salah satu 
faktor yang memegang peranan penting. 
Prinsipnya, semakin dini intervensi dilakukan, hasilnya akan lebih optimal.

Apa maksudnya kompeten melakukan terapi tertentu? 
Artinya terapis tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk melakukan 
layanan terapi tertentu.  Seorang terapis perlu menempuh pendidikan tertentu 
sebelum dapat melakukan praktik terapi. 
Sebagai contoh, seseorang yang menempuh pendidik sebagai terapis wicara, tidak 
akan kompeten melakukan okupasi. Seandainya ada seorang anak yang butuh diterapi 
okupasi, maka yang skompeten melakukan terapi adalah terapis okupasi yang telah 
menempuh pendidikan khusus terapi okupasi.

Siapa saja yang boleh menjadi terapis?
Lulusan D3, S1, atau S2 yang kompeten melakukan terapi tertentu.

T :
J :

T :
J :

T :
J :

T :
J :

Sumber foto: koleksi pribadi
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Siapa saja yang boleh melakukan terapi ini?
Hanya okupasi terapis yang memiliki STROT (Surat Tanda Registrasi Okupasi 
Terapis)
Sesuai peraturan perundang-undangan (Permenkes RI no. 23 tahun 2013), orang 
yang berhak menyelenggarakan praktik terapi ini adalah okupasi terapis yang 
minimal berijazah D3 Okupasi Terapi.

Apa beda terapi okupasi dan terapi sensori integrasi?
Terapi sensori integrasi merupakan salah satu bagian dari terapi okupasi.

2. Terapi okupasi dan sensori integrasi

Siapa saja yang boleh melakukan 
terapi ini?
Hanya terapis wicara yang 
memiliki STRTW (Surat Tanda 
Registrasi Terapi Wicara).
Terapis wicara adalah setiap 
orang yang telah lulus pendidikan 
terapis wicara (minimal D3 
terapis wicara) sesuai peraturan 
perundang-undangan (Permenkes 
RI no. 24 tahun 2013).

Untuk siapa saja terapi ini 
diberikan?
- Anak yang mengalami 

keterlambatan bicara (language 
delayed). 

- Anak yang mengalami gangguan 
komunikasi (communication 
disorder).

- Anak yang mengalami gangguan 
lain-lain yang disertai masalah 
kewicaraan (misal: autisme, 
keterbelakangan mental).

Hingga saat ini baru ada tiga lembaga penghasil terapis wicara di Indonesia:
- Bandung : Politeknik Al Islam Bandung
- Jakarta :  Akademi Terapi Wicara Jakarta - Yayasan Bina Wicara 
- Solo :  Poltekkes Kemenkes Surakarta

1. Terapi Wicara

Mengenal Beberapa Jenis Terapi

T :

J :

T :
J :

T :
J :

T :

J :
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Sama seperti kasus terapi wicara, saat ini akademi penghasil terapis okupasi di 
Indonesia masih sangat terbatas.
Saat ini ada 2 lembaga penghasil terapis okupasi di Indonesia:
- Jakarta : Program Vokasi Universitas Indonesia
- Solo :  Poltekkes Kemenkes Surakarta

Apa fungsi terapi okupasi dan sensori integrasi?
Terapi ini membantu anak supaya dapat menjalankan tugas perkembangan 
secara adaptif. 

Contoh:
- Membantu seorang anak supaya dapat melakukan aktivitas  sehari-hari 

(fungsi adaptif) seperti makan sendiri, mengancingkan baju, mandi sendiri. 
- Membantu anak-anak yang mengalami hiposensitivitas terhadap input 

sensori tertentu. 
 Misal, seorang anak yang mengalami hiposensitivitas (kepekaan suara 

rendah) terhadap bunyi membuat bunyi-bunyi suara gaduh dari mulutnya 
supaya kebutuhan suaranya terpenuhi. Dengan terapi okupasi-sensori 
initegrasi, anak ini dibantu untuk beradaptasi.

- Membantu anak-anak yang mengalami hipersensitivitas terhadap  input 
sensori tertentu.

 Misal, seorang anak yang mengalami hipersensitivitas (terlalu peka 
terhadap suara/ bunyi) akan sangat terganggu ketika mendengar bunyi 
hairdryer. Dengan terapi okupasi-sensori integrasi, anak ini dibantu untuk 
beradaptasi supaya tidak terlalu peka terhadap bunyi suara.

Siapa saja yang boleh melakukan terapi ini?
Hanya fisioterapis yang memiliki STRF (Surat Tanda Registrasi Fisioterapis).
Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi (minimal 
lulusan D3 fisioterapi) sesuai ketentuan perundang-undangan (Permenkes RI 
no. 80 tahun 2013). 

3. Fisioterapi

T :

J :

T :
J :
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Tanya:
Dalam terapi perilaku diberikan contoh untuk mengembangkan keterampilan 
bahasa anak. Jika demikian, apa beda terapi perilaku dengan terapi wicara?
Jawab:
Terapi wicara lebih menyasar pada organ-organ fisik yang digunakan untuk 
menunjang seseorang berbicara. Pada kasus tertentu, bisa jadi organ fisik untuk 
menunjang bicara sudah siap tetapi si anak belum mau berbicara. Untuk kasus 
demikian, maka terapi perilaku diberikan untuk membentuk perilaku anak supaya 
ia mau berbicara. 

Siapa yang boleh melakukan terapi ini?
Lulusan pendidikan sarjana (S1) psikologi, magister (S2) psikologi  yang 
mendapatkan pelatihan (sertifikasi) ABA (Applied Behaviour )/behaviour 
modification.
Terapi perilaku bertujuan memberikan intervensi bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
untuk:

- Membentuk perilaku/ketrampilan baru yang diharapkan.
- Menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan.

Contoh:
- Membentuk keterampilan bahasa reseptif dan ekspresif anak.
- Membentuk keterampilan bahasa sosial (pragmatis) anak.
- Membentuk keterampilan sosial anak (antri, bergantian, bermain dengan tidak 

agresif).

4. Terapi perilaku

Untuk apa terapi ini dilakukan?
Untuk memberikan intervensi bagi anak-anak yang mengalami motorik kasar dan 
fungsi gerak
Contoh: 

- Anak yang menderita CP (Cerebral Palsy).
- Anak yang menderita keterlambatan motorik.
- Anak dengan fungsi otot yang lemah.

T :
J :

T :
J :
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Tips: 
Jika Anda menggunakan layanan terapi perorangan, sebaiknya cek kualifikasi yang bersangkutan. 
Pernah terjadi anak teman saya ditangani oleh terapis yang ‘terkenal’ di komunitas tertentu. Usut 
punya usut, ternyata terapis tersebut dulu pernah ‘membantu’ seorang terapis terkenal (asisten 
terapis). Akhirnya ia memberanikan diri untuk buka praktik karena merasa ‘bisa’ melakukan 
prosedur terapi yang ia dapat dari pengalaman membantu terapi meskipun tidak memiliki 
kualifikasi yang sesuai. 
Prinsipnya, seorang terapis berkualifikasi boleh memiliki seorang asisten yang membantu 
melakukan terapi, tetapi asisten tersebut harus berada dalam pengawasan terapis selama 
melakukan terapi.

Tips:
Terapi diberikan setelah ada diagnosa 
dan rujukan dari tenaga profesional 
yang berwenang (dokter anak atau 
psikolog anak). 
Jadi bukan dikira-kira sendiri atau 
disarankan oleh tetangga, teman, atau 
orang yang tidak kompeten ya!

Tips
Umumnya terapis dapat ditemukan 
di pusat layanan kesehatan seperti di 
Puskesmas (tidak selalu ada), klinik 
tumbuh kembang, praktik mandiri 
fisioterapi, dan di Rumah Sakit.

Sumber foto: koleksi pribadi
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SUMBER-SUMBER YANG BERGUNA
(USEFUL RESOURCES)

1. Daftar psikolog anak

Semarang
Rizky Marhendrawati/ Paskalia Lumban Batu
0821 3692 3889
Lembaga Psikologi Adamar
adamarcenter@gmail.com
www.lembagapsikologiadamar.com
Jl. Liman Mukti Raya 351, Pedurungan Kidul, 
Semarang.

Kabupaten Semarang
Kristien Wedhar Hapsari
0818 0243 5404 
Pusat layanan psikologi PSIKOLOGYA 

CENTER
hapsarikristien@gmail.com
Jl. Sarjono no. 8, Ngrawan Kidul, Bawen

Jogjakarta
Agnes Indar Etikawati
(0274) 883 037 ext. 52306
Pusat Pelayanan Tes dan Konsultasi Psikologi 
(P2TKP)
Universitas Sanata Dharma
Kampus III Paingan Meguwoharjo

Solo
Maria Herlina 
+62816 1165 860 
mariaherlina@gmail.com

2. Daftar website yang 
memberikan informasi tentang 
anak

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
http://www.idai.or.id/

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
http://himpsi.or.id/

UNICEF Indonesia
https://www.unicef.org/indonesia/id/

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
http://www.kpai.go.id/

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

http://www.kemkes.go.id/

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Masyarakat
https://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/
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