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Pentingnya Perkembangan Anak untuk Masa
Depan Bangsa
Derajat kesehatan dan produktivitas suatu bangsa
dapatdikatakan dimulai sejak sebelum konsepsi dan
terbentuk pada awal tahun kehidupan.1Seribu hari
pertamakehidupan (mulaidarikonsepsi hingga usia 24 bulan)
merupakansebuah investasi jangka panjang yang utama
untuk usia selanjutnya. Ketika terjadi gangguan seperti gizi
buruk, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, atau stres
lingkungan, investasi tersebut dapat rusak sehingga
menghasilkan performa di sekolah yang buruk, peluang
ekonomi yang berkurang, serta masalah kesehatan yang
bersifat kronis.2Apabila kondisi tersebutberlanjut hingga ke
usia reproduktif, dapat memengaruhi generasi berikutnya
sehingga menciptakan rantai negatif kesenjangan ekonomi
dan kesehatan yang berulang.3
Perkembangan pada anak sangat memengaruhi
kelangsungan hidup dan kesejahteraan sepanjang masa bayi,
anak, remaja,dewasa dan lanjutusia. Banyak anak di negara
berkembang yang tumbuh dalam kemiskinan dan risiko lain
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yang terakumulasi, sepertimalnutrisi, toksin lingkungan,
tingkat pengetahuan maternal yang rendah, ataukonflik
keluarga.Hal tersebutdapatmenjadiancaman signifikan
terhadap generasi muda saat ini, sebagaimana mereka sebagai
orang dewasa di masa depan.4
Di Afrika Selatan, sebanyak 63% anak berusia di
bawah 18 tahun hidup dalam kemiskinan (sekitar 923 Rand
per bulan atau setara dengan Rp 975 288,00) dan sebanyak
27% anak usia 0–3 tahun mengalami stunted, yang
menghambat perkembangan otak, tulang, dan berbagai organ internal. Keterbatasan tersebut membuat mereka
terlambat bersekolah, performa di sekolah buruk, cenderung
putus sekolah, dan penghasilan di bawah rata-rata ketika
dewasa. Selama 2008-2012, ditemukan 40% anak terjebak
dalam rantai kemiskinan.5 Dengan demikian, fokus investasi
pada perkembangan anak, tidak hanya untukmenyediakan
kondisilebih baik bagi mereka, tetapi juga sebagai jalan guna
mengurangi kemiskinan dan mempertahankan pertumbuhan
ekonomi dalam jangka panjang.
Definisi dan Komponen Penilaian Perkembangan Anak
Anak bukanlah miniatur orang dewasa.Anak mengalami
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pertumbuhan dan perkembangan yang spesifik di setiap
tahapan kelompok usianya. Perkembangan pada anak
merupakan suatu set kemampuan fungsional atau tugas
spesifik berdasarkan usia yang anak pada umumnya mampu
melakukannya diusia tersebut. Perkembangan pada anak
merupakan proses multidimensi, yang berarti proses satu
domain seringkali bertindak sebagai katalis proses pada area
lain. Demikian juga keterlambatan pada salah satu area
perkembangan dapat memengaruhi area lainnya. Sebagai
contoh, malnutrisi pada awal kehidupan berdampak pada
perkembangan fisik yang buruk dan merupakan indikator
keterlambatan perkembangan kognitif dan performa di
sekolah yang buruk.6,7
Komponen penilaian perkembangan anak dapat dibagi
menjadi empat area, yaitu fisik, kognitif, linguistik, serta
sosial-emosional.
1. Perkembangan fisik didefinisikan sebagai tingkat
pertumbuhan individu, kebugaran fisik, keterampilan
motorik kasar, keterampilan motorik halus, serta kapasitas
untuk mengurus diri sendiri. Perkembangan ini dapat
dipengaruhi oleh adanya kondisi kroni, seperti diabetes, disabilitas, dan malnutrisi. Adanya stunting pada
anak usia 0–2 tahun sangat penting karena mencerminkan perkembangan kognitif dan keseluruhan yang
rendah pada masa anak dan dewasa.8
2. Perkembangan kognitif melibatkan keterampilan analitik,
pemecahan masalah, memori, keterampilan matematika
dasar. Pada bayi, belajar menumpuk atau mengumpulkan
objek, memahami aritmatika, menunjukkan perilaku
menyortir objek merupakan keterampilan pemecahan
masalah. Pada usia 3 tahun, anak mampu mencocokkan
warna dan bentuk. Demikian juga pada anak usia sekolah
mampu mengenali angka dan huruf, mulai melatih memori
jangka pendek, dan seterusnya sesuai usianya.6
3. Perkembangan linguistik pada bayi diterapkan dengan
mengoceh (babbling), menunjuk, memberi isyarat, kata
dan kalimat pertama pada usia setahun, serta
mengucapkan beberapa kata pada usia 2 dan 3 tahun.
Kapasitas untuk menyerap bahasa dan membedakan
bunyi adalah pada bayi berusia 9 bulan, jauh sebelum
anak dapat berbicara. Hal ini penting agar orang tua
atau pengasuh terus berinteraksi secara verbal dengan
anak sejak lahir. Ketika anak memasuki usia sekolah,
perkembangan linguistik mencakup produksi dan
pemahaman kata-kata, kemampuan bercerita, mengidentifikasi surat, sertamembaca secara bertahap.6
4. Perkembangan sosial dan emosional dalam 2 tahun
pertama kehidupan difokuskan pada hubungan anak
dengan pengasuh dan seberapa besar kepercayaan
mereka terhadap orang sekitar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memasuki usia sekolah, perkembangan
sosial dan emosional diperluas dengan kompetensi sosial
(bergaul dengan orang lain), manajemen perilaku
(mengikuti petunjuk dan permintaan), persepsi sosial
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(mengidentifikasi pemikiran dan perasaan orang lain),
sertakemampuan pengaturan diri (kontrol emosi dan
perilaku terutama saat stres).6
Beberapa kemampuan melibatkan sosial-emosional dan
kognitif disebut dengan fungsi eksekutif. Kontrol impuls,
kemampuan untuk memulai tindakan, mempertahankan
perhatian, dan ketekunan merupakan domain fungsi eksekutif
yang secara signifikan memengaruhi kapasitas individu untuk
berhasil dalam hidup.9
Gangguan Perkembangan Anak yang Sering
Dite mu ka n
Setiap domain perkembangan anak dapat mengalami
gangguan, yaitu gangguan motorik, gangguan berpikir atau
fokus (kognitif), gangguan berbicara (linguistik), atau
gangguan sosial dan emosional. Gangguan tersebut dapat
hanya terjadi pada salah satu domain, atau gabungan dari
beberapa domain (disebut dengan global developmental
delay; GDD). GDD terdapat pada 1–3% anak usia di bawah
5 tahun.
Perkembanganteknologisepertigawai (gadget) dan
televisijuga dapatmenyebabkanmasalahperkembangan pada
anak. Studi longitudinal menujukkan paparan televisi (TV)
pada anak di bawah usia 3 tahun dapatmengganggu
perkembangan kognitif, seperti membaca, pada usia 7 tahun.10
Studi lain pada bayi berusia 18 bulanmenunjukkanbahwa
paparan TV >4 jam per hari, walaupundisertai dengan orangtua
yang berbicara, dapat mengakibatkan keterlambatan
berbahasa/berbicara kata-kata secara bermakna.11
Selain itu, gawaijuga diketahui memiliki pengaruh
terhadap perkembanganpsikologis dan perilakuanak.
Anakdapatmengalamiketergantunganterhadapgawai dan
merasasedih, cemas dan emosionalbilagawaitersebut
diambil.12
Pentingnya Skrining dan Tata Laksana Dini
untuk Optimalisasi Perkembangan Anak
Deteksidinigangguanperkembangananakmerupakanhal
yang sangatpenting. Skrining dan deteksi dini akan
menemukan gangguan perkembangan pada anak dari sejak
tahap awal sehingga memungkinkan intervensi di tahap awal
perkembangan sebelum usia emas terlampaui.
American Academy of Pediatrics merekomendasikan
agar skrining perkembangan dilakukan oleh setiap penyedia
layanan kesehatan. Selainitu, skrining dengan instrumen
yang tervalidasi serta evaluasi perkembangan komprehensif
(bila risiko terdeteksi) juga perlu dilakukan.13
Data yang didapatkan oleh Suwarba, et al.yang diunduh
oleh Susanti, et al.14menunjukkan bahwa usia rerata anak
yang dibawake Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan
gangguan perkembangan global adalah 21,8 bulan. Sekitar
26,6%darianak yang terdeteksi mengalami keterlambatan
perkembangan datang ke klinik khusus RSAB Harapan Kita
pada usia di atas 36 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa
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kesadaran orang tua terhadap perkembangan anak masih
sangat kurang.
Aktivitas pada Posyandu selama ini lebih menitikberatkan pada pertumbuhan anak. Susanti, et al.14
mendapatkan bahwa bidan-bidan dan petugas kesehatan di
Posyandu belum terlalu terbiasa untuk melakukan skrining
perkembangan anak.
Weber, et al.15 meneliti manfaat deteksi dini pada anak
dan mendapatkan bahwa deteksi dini memungkinkan
tatalaksana awal dengan hasil yang lebih baik pada anak
dengan keterlambatan bicara. Intervensi terapi wicara secara
dini meningkatkan kemampuan ekspresi fanak dengan effect
sizes untuk fonologi 0,44 (95% IK 0,01 sampai dengan 0,86),
perbendaharaan kata 0,98 (95%IK -0.59 sampai 2,56) dan
sintaks 0,7 (95%IK -0,14 sampai 1,55). Selain itu didapatkan
juga hasil yang lebihbaik pada kondisi mental dan
perkembangan sosioemosional anak.
Ringkasan
Perkembangan seorang anak merupakan sebuah aset
yang penting bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu, perhatian
terhadap perkembangan anak yang sehat harus menjadi fokus
semua unsur masyarakat. Petugas kesehatan di pusat
layanan primer bahkan orang tua harus diberi kemampuan
untuk dapat melakukan skrining a wal gangguan perkembangan an ak sehingga bila didapatkan adanya faktor risiko
dapat ditatalaksana segera.
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