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Kenali 5 Aspek
Tumbuh Kembang si Kecil

Bunda, setiap orang tua pasti menginginkan si Kecil tumbuh dan berkembang 
dengan optimal. Untuk mendukungnya, Bunda perlu mengenal 5 aspek 
penting  tumbuh kembang pada si Kecil. Apa saja  5 aspek penting tersebut?
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BAHASA EMOSI

SOSIAL FISIK

5 Aspek
Tumbuh 

Kembang 
Anak

KOGNITIF

Yakin terhadap
kemampuan dirinya

Cepat menangkap & mengerti.
Punya banyak ide

Tumbuh kembang sesuai
dengan tahapan usianya

Bisa berteman dan 
bekerja sama, berbagi,

sopan, dan banyak 
keterampilan

sosial lain

Mengandalkan
diri sendiri

Setiap anak memiliki kesempatan serta potensi untuk berkembang. Langkah penting 
yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah mendukung si kecil untuk memiliki 

5 aspek penting pada tumbuh kembang si kecil, yang disebut
5 Potensi Prestasi Anak Generasi Maju

Dukung 5 Potensi Prestasi 
Anak Generasi Maju

POTENSI
PRESTASI
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#1. Tumbuh Tinggi & Kuat

4
tahun

Bisa bermain
lempar tangkap
dengan kedua 

tangannya

5
tahun

Berpakaian sendiri tanpa bantuan, 
mulai dari kaos/kemeja, rok/celana, 

kaos kaki sampai sepatu

6
tahun

Bunda, potensi prestasi tumbuh tinggi & kuat ditunjukkan bila berat dan 
tinggi badan si Kecil sesuai dengan kurva pertumbuhan, menunjukkan 
koordinasi dan kesigapan gerak berupa gerak kaki dan tangan 
(motorik kasar) dan jari-jari (motorik halus), serta menunjukkan 
kekuatan dalam melakukan aktivitas fisik. Yuk Bunda, kenali potensi 

prestasi TUMBUH TINGGI & KUAT pada si Kecil!

Selamat, jika si Kecil sudah memiliki potensi prestasi TUMBUH TINGGI DAN KUAT.
Bagaimana jika belum? Mungkin ia sudah melakukan hal lain yang serupa 
dengan contoh keterampilan yang disebut di atas. Namun untuk memastikannya, 

Bunda silahkan berkonsultasi ke dokter anak atau psikolog anak. 
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Mulai belajar berjalan

1
tahun

1,5
tahun

Bisa berjalan sepanjang
5 meter tanpa terjatuh

Naik tangga sendiri dengan tubuh 
tegak dengan berpegangan pada 

tangga/dinding

2
tahun

Mengayuh sepeda
roda tiga sejauh 3 meter

3
tahun

Senang dan mampu 
bermain perosotan 

tanpa bantuan

Ayo, Beri Dukungan Nutrisi Komplit Dan Stimulasi Agar 
Si Kecil Tumbuh Tinggi Dan Kuat 

Nutrisi
Mulai umur 1 tahun, si Kecil diperkenalkan dengan makanan keluarga
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Manfaatnya:
• Melatih si Kecil memiliki kebiasaan 

makan sehat
• Menyantap makanan bervariasi
• Tidak rewel dan tidak pilih-pilih makanan
• Membiasakan si Kecil makan di meja 

makan bersama keluarganya, sekaligus 
mendekatkan hubungan keluarganya

Stimulasi*
(Berikan tanda checklist (     ) pada stimulasi yang sudah dilakukan) 

*Untuk si Kecil usia 3-5 tahun

#1. Tumbuh Tinggi & Kuat

Sudahkan Bunda melakukan stimulasi 
motorik KASAR ini?

Menari

Main lempar tangkap dengan balon

Mengikuti gerakan binatang tertentu 

(misalnya berlari seperti kuda, 

melompat seperti kodok atau 

merayap seperti cicak)

Berjalan di papan titian

Sudahkan Bunda melakukan stimulasi 
motorik HALUS ini?

Membuat bentuk binatang dengan 

lilin malam

Membuat rumah-rumahan dengan 

balok kayu

Mewarnai dengan jari menggunakan
pewarna makanan

Memindahkan kacang dari satu 

mangkok ke mangkok lain

Melipat origami



Selamat, jika si Kecil sudah memiliki potensi prestasi PERCAYA DIRI.
Bagaimana jika belum? Mungkin ia sudah melakukan hal lain yang serupa 
dengan contoh keterampilan yang disebut di atas. Namun untuk memastikannya, 

Bunda silahkan berkonsultasi ke dokter anak atau psikolog anak.

#2. Percaya Diri
Bunda, percaya diri sering diartikan sebagai senang tampil. Namun, tahukah 
Bunda, percaya diri berarti  si Kecil memiliki keyakinan terhadap kemampuan 
dirinya. Yuk, kenali apakah si Kecil memiliki potensi prestasi PERCAYA DIRI 

sesuai tahapan usianya.

Menangis saat ditinggal 
Bunda, namun segera 

berhenti saat Bunda datang 
dan memeluknya

Sudah dapat menolak 
atau berkata “tidak” 
saat diminta
melakukan sesuatu

Ketika bermain dengan 
anak lebih kecil, ia terlihat 

ingin menemani dan 
membantunya

Mencoba berbagai 
hal baru dan 
mencari tau hal
di sekitarnya

Lebih mudah untuk berpisah 
dengan Bunda (tidak selalu 
harus di dekat Bunda)

Dapat mengungkapkan apa 
yang ia suka dan tidak suka

Dapat menceritakan 
tentang dirinya 

lebih banyak dari 
sekedar nama, 

jenis kelamin
dan usia

1
tahun

1,5
tahun

2
tahun

6
tahun

3
tahun

4
tahun

5
tahun
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Ucapan seperti ini kadang kita dengar dari si Kecil. Seusungguhnya ia ingin 
menunjukkan kemampuannya. Dengan memberikan respon tepat, kita dapat 
membantu si Kecil mengembangkan kepercayaan dirinya di kemudian hari.
   Berikan kesempatan, selama aman dilakukan si Kecil
   Berikan pujian

Ayo tempelkan foto si Kecil di sini dan berikan pujian atas 
hal-hal yang dilakukan si Kecil yang membuat Bunda bangga

*Contoh : Si Kecil berusaha menyuap makanannya sendiri atau 
berusaha memakai sepatu tanpa bantuan

“Aku mau makan sendiri!”
“Aku aja, aku bisa sendiri”

#2. Percaya Diri
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#3. Cerdas Kreatif
Bunda, cerdas artinya si Kecil cepat menangkap, mengerti, mampu ingat 
banyak hal, berkonsentrasi, selalu ingin tahu, dan dapat berbicara dengan 
lancar. Kreatif artinya si Kecil punya banyak  ide, menciptakan benda atau ide 

yang berbeda, berani mencoba hal baru, dan banyak bertanya.

Yuk Bunda kenali potensi prestasi CERDAS KREATIF si Kecil!
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Menunjukkan rasa ingin tahu 
misal memegang benda-benda

Berkata-kata dengan maksud 
yang jelas memanggil 

“Bunda” ketika melihat ibunya

1,5
tahun

Mengucapkan satu kalimat 
sederhana (terdiri dari 2-3 kata)

2
tahun

Berimajinasi menggunakan 
benda-benda di sekitarnya 

(misalnya sendok dibayangkan 
sebagai pesawat)

3
tahun

Selamat, jika si Kecil sudah memiliki potensi prestasi CERDAS KREATIF.
Bagaimana jika belum? Mungkin ia sudah melakukan hal lain yang serupa 
dengan contoh keterampilan yang disebut di atas. Namun untuk memastikannya, 

Bunda silahkan berkonsultasi ke dokter anak atau psikolog anak. 

1
tahun

Ayo Dukung Rasa Ingin Tahunya Agar Si Kecil
Cerdas Dan Kreatif
Ciptakan lingkungan yang aman
Berikan kesempatan bermain dan beraktivitas di lingkungan 
yang beragam
Ajak si Kecil mengobrol tentang hal-hal yang menarik untuknya 

Bercerita tentang
pengalamannya hari itu
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Menyebut nama lengkap, usia, 
dan jenis kelaminnya

4
tahun

 Memahami konsep perbandin-
gan sederhana (contoh: jika 

malam gelap, maka siang terang)

5
tahun

6
tahun



#3. Cerdas Kreatif
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   Ajak Si Kecil Mewarnai Gambar Berikut dan 
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Kepiting

Ikan Badut

Ubur-ubur

Lumba-lumba

Bintang Laut

Ajak Si Kecil Mewarnai Gambar Berikut dan      Menyebutkan Nama Binatang yang Ada di Gambar



Selamat, jika si Kecil sudah memiliki potensi prestasi MANDIRI.
Bagaimana jika belum? Mungkin ia sudah melakukan hal lain yang serupa 
dengan contoh keterampilan yang disebut di atas. Namun untuk memastikannya, 

Bunda silahkan berkonsultasi ke dokter anak atau psikolog anak. 

#4. Mandiri
Bunda, mandiri bukan berarti sama sekali tak membutuhkan Bunda atau 
orang lain, namun si Kecil yang mandiri akan lebih mengandalkan diri sendiri 

untuk melakukan kegiatannya.
Apakah si Kecil menunjukkan potensi prestasi MANDIRI sesuai usianya?
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Menggunakan toilet 
tanpa bantuan

Menunjukkan ketertarikan 
untuk memegang sendok / 

makan sendiri

1
tahun

Memegang gelas dan 
meminumnya tanpa tumpah

1,5
tahun

Mulai menunjukkan ketertarikan 
menggunakan toilet

2
tahun

Dapat makan sendiri, 
meskipun masih berantakan

3
tahun

Menggunakan toilet untuk 
buang air kecil,
tidak mengompol lagi

4
tahun

Beberapa kali sudah 
mampu mandi sendiri, 
meskipun masih dibantu

5
tahun

6
tahun
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Berikan tugas sederhana pada si Kecil dan berikan si Kecil 
pujian setelah melakukan tugasnya dengan menempelkan 

sticker bersama-sama*

*Gunakan sticker pujian yang tersedia di buku ini
*Untuk si Kecil usia 1-3 tahun

Latih Kemandirian Si Kecil Dengan Memberikan 
Tugas Sederhana

#4. Mandiri

Beri tahu langkah-langkah dalam melakukan tugas 
Beri kesempatan untuk mempraktikkannya 
Dukung si Kecil mencoba berulang kali 
Sebelum menyelesaikan tugas, tahan dulu untuk tidak melakukan kegiatan lain 
Beri pujian bila tugas sudah dilakukan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Mewarnai sendiri

Memegang gelas dan
minum tanpa tumpah

Makan sendiri,
tidak disuapi Bunda

Aktivitas MANDIRI

Membereskan mainan

Mengancingkan
baju sendiri

Memakai
kaus kaki sendiri



#5. Supel
Bunda tentu senang bila si Kecil supel dan punya banyak teman. Si Kecil yang 
supel artinya bisa berteman dan bekerja sama, berbagi, sopan, mampu 

mendamaikan pertengkaran, dan memiliki keterampilan sosial lainnya. 

Bunda, ayo kenali apakah si Kecil memiliki potensi prestasi SUPEL sesuai usianya?

Selamat, jika si Kecil sudah memiliki potensi prestasi SUPEL.
Bagaimana jika belum? Mungkin ia sudah melakukan hal lain yang serupa 
dengan contoh keterampilan yang disebut di atas. Namun untuk memastikannya, 

Bunda silahkan berkonsultasi ke dokter anak atau psikolog anak. 
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Menunjukkan minat untuk 
meniru orang lain

1
tahun

Mengucapkan kata / menarik 
tangan Bunda saat ingin 
menyampaikan sesuatu

1,5
tahun

Tertarik dan terlihat senang berada 
di dekat anak lain walaupun 
belum tentu bermain bersama

2
tahun

Menunjukkan rasa empati 
kepada orang lain

3
tahun

Saling berkomunikasi saat 
bermain bersama teman

4
tahun

Dapat terlibat dengan permainan 
yang ada aturan seperti petak 
umpet, bersama beberapa teman

5
tahun

Mulai mengembangkan rasa humor 6
tahun

Latihan Kemampuan Interaksi Si Kecil Dengan Orang 
Lain Melalui Kegiatan Bermain

Bunda, ayo tempelkan foto si Kecil dan sahabatnya di sini

#5. Supel

Bermain Berdampingan
Si Kecil mulai menunjukkan ketertarikan 

pada teman lain, namun tidak selalu 
bermain bersama.

Contoh: Beberapa anak saling bertukar 
balok, lalu bermain sendiri lagi.

Bermain dengan Kerjasama
Si Kecil bermain bersama teman lain 

dalam satu permainan.
Contoh: Sekelompok anak bermain 

membangun rumah-rumahan bersama.
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1

2

3

4

5

Cerdas dan Kreatif
Penuhi nutrisi Minyak Ikan dan Omega 3 untuk mendukung 
perkembangan otak si Kecil

Tumbuh Tinggi dan Kuat
Pastikan si Kecil mendapatkan nutrisi penting yang dapat 
mendukung tulang kuat seperti Kalsium dan Vitamin D

Mandiri
Protein, Vitamin dan Mineral penting untuk mendukung 
si Kecil tumbuh dengan optimal dan Mandiri

Supel
Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan saluran cerna 
mempengaruhi mood. Pastikan si Kecil mendapatkan nutrisi 
baik FOS-Inulin untuk mendukung kesehatan saluran cernanya.

Percaya Diri
Pastikan si Kecil mendapatkan asupan Selenium, Vitamin C, 
Vitamin E, yang dapat menjaga daya tahan tubuhnya, 
sehingga ia menjadi jarang sakit dan memiliki kesempatan 
untuk belajar lebih banyak lagi. Hal ini tentu dapat 
mendukungnya memiliki kesempatan berprestasi yang 
lebih baik dan menjadikannya Percaya Diri.

Nutrisi apa sajakah yang dibutuhkan untuk mendukung 
5 Potensi Prestasi Anak Generasi maju?

Bunda, beri dukungan komplit* 
untuk Anak Generasi Maju
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*untuk mendukung tumbuh kembang optimal si Kecil, 
berikan nutrisi dan stimulasi yang tepat
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