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Beberapa Hal Yang Harus diingat Orang Tua 
Mengenai bayi/anak mereka sebelum 
Mereka Memulai Perjalanan “PARENTING” 

Hal-hal yang terkadang terlupakan saat mereka 

berhadapan dengan bayi/anak, dan bisa 

menimbulkan stress dalam pengasuhan.  



SETIAP ANAK MEMILIKI “DERAP”-NYA 
MASING-MASING

Anak TIDAK HARUS berkembang tepat seperti teori

perkembangan yang anda pahami. 

Anak juga TIDAK HARUS berkembang sama persis seperti

kakaknya, atau sepupu sebayanya, atau anak tetangga, bahkan

dengan saudara kembarnya sekalipun. 



FOKUSLAH Pada Apa Yang Sudah Bisa diCapai
Anak, Bukan Pada Apa yang Belum Bisa
MereKa Lakukan.



Pahami Ciri di Setiap TahaP 
Perkembangan Anak sebelum Anda 
MEnduga adanya masalah pada 
perkembangan anak. 



ANDA BUKANLAH “ORANG TUA ANDA” 
DAN 

ANAK ANDA BUKANLAH “ANDA” 

“Didiklah anakmu sesuai dengan jamannya.

Karena ia hidup di jaman yang berbeda dengan jamanmu.” 

(Ali bin Abi Thalib) 



“Anak yang bahagia, 

tumbuh dari Orang Tua yang bahagia.” 

Sebelum Mengharapkan Anak Anda Tumbuh Jadi Anak 
yang Bahagia, Orang Tua Juga Harus Memperhatikan 
Kebahagiaan Mereka.



There’s No Such A Perfect Parenting. 
Orang Tua bisa melakukan kesalahan, merasa frustasi saat

tidak memahami keinginan anak, kesal dengan tingkah

anak, merasa anak tidak semenggemaskan bayangannya,

And that’s okay.

Just be the real one.  



CIRI PERkembangan Bayi (0-2 TAHUN)



SEBERAPA BAIK ANDA MENGENAL PERKEMBANGAN BAYI? 

Silahkan kembali masuk ke web menti.com 

Masukkan kode 94 66 22

Yuk! Jawaban Pertanyaannya ;) 



5 ASPEK PERKEMBANGAN MANUSIA 
Kognitif

Motorik
Halus

Sosio-
EmosionalBahasa

Motorik

Kasar



USIA 0 – 5 Bulan
1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan Stimulasi

Motorik

Kasar

Tangan dan

Kaki bergerak

aktif

Mengangkat

kepala ketika

tengkurap

Kepala tegak

ketika

didudukkan

Tengkurap-telentang sendiri Variasikan cara

menggendong terutama

di usia 1 – 2 bulan agar 

leher bayi terstimulasi

untuk tegak dan kuat

Motorik

Halus

Menangis, Tersenyum, 

menoleh ke arah “bunyi” 

Memegang mainan Meraih, 

menggapai

Bahasa / 

Bicara

Bereaksi

terhadap

bunyi lonceng

Bersuara

“ooo..” “aaa..” 

Tertawa / berteriak Menoleh ke

suara

Sering mengajak bayi

“bicara”, bernyanyi, atau

dibacakan cerita
Sosio-

Emosi

Menatap

wajah

ibu/pengasuh

Tersenyum

spontan

Memandang tangannya Meraih

mainan



USIA 6 – 10 Bulan
6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan Stimulasi

Motorik

Kasar

Duduk tanpa pegangan

Mulai merangkak

Berdiri pada pegangan • Memasuki usia 6 bulan

dorong anak untuk

melakukan onggoh-onggoh

untuk belajar merangkak di 

dataran yang stabil dan

cukup keras (bukan kasur)

• Di usia 9 – 10 bulan sering

berdirikan bayi dan beri

ruang untuk bayi melakukan

rambatan/dipapah untuk

berjalan

Motorik

Halus

Mengambil dengan tangan

kanan dan kiri

Menjimpit Memukul

mainan

dengan

kedua

tangan

Bahasa /

Bicara

Bersuara “ma… maa..” “daa.. daaa” Mulai memahami bahasa

Sosio-

Emosi

Memasukkan benda ke mulut Melambaika

n tangan

Bertepuk

tangan



USIA 11 Bulan – 24 Bulan
11 Bulan 12 Bulan 15 Bulan 18 Bulan 24 Bulan

Motorik Kasar Berdiri tanpa

pegangan

Berjalan Lari, Naik Tangga Menendang Bola 

Motorik Halus Memasukkan

mainan ke

cangkir

Mencoret-coret Menumpuk 2 

mainan

Menumpuk 4 mainan

Bahasa / 

Bicara

Berbicara dua

suku kata : “papa; 

mama; susu,dll”

Bicara 2 kata Bicara beberapa

kata 

Memiliki kurang lebih

300 perbendaharaan

kata; Menunjuk

Gambar

Sosio-Emosi Menunjuk dan

meminta

Bermain dengan

orang lain

Minum dr gelas Bermain pura-

pura

Belajar melepas dan

memakai pakaian, 

menggosok gigi



STIMULASI MOTORIK USIA 1-2 TAHUN 
Motorik Kasar : 

● Mendorong kursi plastik yang ringan dapat membantu si kecil untuk stimulasi

berjalan

● Usia 18 – 24 bulan : Bermain menendang dan melempar bola

Motorik Halus : 

● Bermain balok atau lego (bongkar pasang) dengan membuat menara atau

jembatan



STIMULASI BAHASA USIA 1-2 TAHUN 
• Dorong anak untuk berbicara ketika meminta sesuatu, misalnya dengan tidak

memberikan sesuatu atau benda yang ia inginkan dengan hanya menunjuk. Berikan

ketika anak berupaya menyebutkan benda tersebut (anak dapat dibantu)

• Kenalkan anak dengan bentuk dan warna melalui benda-benda di sekitar anak.

• Kenalkan mengenai angka dan huruf



THANK YOU



DISKUSI



Cara mengatasi pola asuh yang berbeda antara orang tua dengan kakek
nenek?

Cara terbaik mengatasi pola asuh yg berbeda antara orang tua dgn kakek nenek, adalah
dengan berbicara bersama untuk menentukan aturan-aturan dasar yang mau diterapkan
secara konsisten, dan dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh orang tua maupun kakek
nenek. Sehingga anak tidak mengalami “kebingungan” karena adanya pola asuh yg jauh
berbeda antara Orang Tua-nya dan Kakek-Neneknya. 
Tentunya hal ini tidak mudah dilakukan, mengingat pada dasarnya perlu juga memperhatikan
cara/teknik saat berbicara dengan orang tua/mertua kita agar mereka jg tidak tersinggung. 
Hanya saja, saran saya, walaupun kakek/nenek membantu dalam hal pengasuhan, orang tua
tetap harus menjadi “nahkoda” yang menentukan bagaimana arah pengasuhan ingin
dilaksanakan. 
Aturan-aturan yg ingin diberlakukan pada anak dapat diberitahukan secara jelas kepada
kakek/nenek-nya. 
Jika memang terjadi pelanggaran namun kakek/nenek terkesan “membela” anak dan tidak
mau menegakkan aturan, pemberian konsekuensi dapat dilakukan orang tua saat waktu
pribadi OT dengan anak. Harapannya anak dapat paham bahwa meskipun banyak orang 
yang membelanya, namun jika dia melakukan kesalahan maka dia akan tetap mendapatkan
konsekuensi dr OT-nya sebagai pembuat aturan. 



Saya kdng menitipkan anak pada mertua, lalu ada sepupunya kembar
usia 3 tahun. kdng perilakunya agak kasar, spt memukul, dll... anak saya
jakng jd ikut memukul. apa yg hrs saya lakukan untuk mengontrol hal
spt itu? note:anak saya usia 22 bln perempuan, dan sepupunya 3 tahun
laki2*

Jawab : 
Jika dilihat dr ceritanya, kemungkinan besar anak mengalami modelling 
(meniru) perilaku sepupunya. 
Salah satunya bisa dicobakan adalah dengan me-remodelling (meniru
ulang) perilaku apa yang diharapkan ibu kepada anak. Misalnya : saat
anak memukul, ibu bisa menunjukkan ekspresi kesakitan agar anak
paham perilaku memukulnya menimbulkan konsekuensi negatif bagi
orang lain, lalu ambil tangan anak dan tempelkan ke bagian yg dia
pukul sebelumnya, lalu gerakkan secara lembut seperti sedang
mengelus. sambil katakan pada anak : “jangan dipukul yaa, sayang. 
dielus-elus begini aja.”
lakukan berulang kali setiap kali anak memperlihatkan perilaku seperti
itu. 



Apakah usia 2 tahun wajar kl tantrum? bagaimana mengatsi tantrum pada anak?

Jawab :
Temper tantrum biasanya mulai muncul pada anak usia 3 tahun. Namun bukan berarti tidak dapat muncul pada
usia sebelumnya ataupun mulai setelah usia 3 tahun. Tantrum muncul karena anak belum memiliki kontrol yang 
baik dalam mengatasi rasa frustasinya, biasanya karena adanya keinginan yang tidak segera terpenuhi. 
Bagaimana mengatasinya.
1. TARIK NAFAS DAN HEMBUSKAN PELAN-PELAN sampai anda merasa cukup tenang dalam menghadapi kemarahan
anak. Tantrum pada anak harus dihadapi dengan ketenangan dalam diri orang tua. Jika anda mulai merasa emosi
marah anda mulai naik saat menghadapi tantrum anak, saran saya mundur saja dulu untuk menenangkan diri. 
2. Temani anak saat dia sedang mengalami fase marahnya. Anda bisa sambil duduk/jongkok/berdiri di hadapan
anak dan biarkan dia keluarkan dulu kemarahannya. Sebagai catatan : ini dilakukan saat tantrum anak tidak
sampai menunjukkan perilaku yg menyakiti dirinya atau orang lain (misalnya : jentorin kepala ke tembok, melempar
barang tajam tanpa arah, dll). Jika tantrum anak semakin tidak terkendali dan terlihat akan menyakiti dirinya
sendiri, maka sebaiknya orang tua memeluk anak dari belakang. pegang kedua tangannya dengan tegas (bukan
kasar), lalu peluk anak sampai dia cukup merasa tenang. Elusan halus di sepanjang tulang belakang (belakang
tengkuk sampai ke bawah) dapat membantu anak untuk menenangkan diri.
3. Jika anak sudah cukup tenang, dapat ditanyakan ke anak, apa yang membuatnya kesal/marah. Menyatakan
perasaan yang dirasakan anak (misal : “Oh. Jadi adek kesal karena bla bla..”; atau “jadi, adek sedih karena.....”) dapat
dilakukan sehingga anak merasa OT-nya benar-benar mendengarkannya dan bukan sekedar menenangkan saja. 
4. Bersama-sama anak mencari solusi kira2 apa yg sebaiknya dilakukan ke depannya jika menghadapi masalah yg
sama lagi ke depannya. 
5. Sabaaaaarrrr..... 😂


