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PENTINGNYA MEMBERIKAN STIMULASI PADA ANAK

Periode masa 
keemasan

“golden age”

usia mulai 0 
s/d 3 tahun

Otak
berkembang
sangat cepat
hingga 80%

• Stimulasi dan
Rangsangan yang tepat
sangat diperlukan



Proses stimulasi dan
rangsangan

Berlangsung
terus menerus

Perkembangan
optimal

Hasil yang 
tertanam kuat
di dalam otak





STIMULASI SESUAI TAHAPAN USIA
(USIA 0-3 BULAN)

Rasa nyaman, 
aman

• Memeluk, menggendong, menatap mata
anak, berbicara, mengajak tersenyum

Menyenangkan
• Memberikan mainan berwarna-warni dan

bunyi-bunyian

Menjelang akhir 3 bulan, anak dilatih tengkurap, terlentang, dan
menggulingkan ke kanan dan kiri. Selanjutnya meraih mainan.



USIA 3-6 BULAN

Menstimulasi gerakan tengkurap, terlentang, 
berbalik-balik, dan duduk

Orang tua membantu dengan bermain
cilukba dan sejenisnya

Anak dapat menguasai gerakan motoric 
dan mengembangkan kemampuan fisiknya



USIA 6-9 BULAN

Orang tua meningkatkan stimulasi fisik

Melatih tangan anak bersalaman, duduk, 
dan berdiri sambal berpegangan

Membacakan dongeng akan sangat
membantu anak



USIA 9-12 BULAN

Membiasakan
anak mendengar
verbal kembar
seperti: mama, 
papa, bobo, pipi, 

Kata-kata itu
mudah diingat
oleh anak dan
membantu mereka
mulai bicara dari
hal yang mudah.

Mengajari anak
memanggil mama-
papa, melatih
berjalan dan
berpegangan, 
minum dari gelas, 
menggelindingkan
bola, dan bermain
memasukkan ke
wadah



USIA 12-18 BULAN

Stimulasi dengan bermain bersama: 
menyusun kubus, potongan gambar, 
memasukkan dan mengeluarkan benda2 
kecil dari sebuah wadah, bermain
boneka.

Menggunakan peralatan makan dan
memegang pensil untuk coret2 kertas

Melatih berjalan tanpa berpegangan, 
berjalan mundur, memanjat tnagga, 
menendang bola, melepas celana, 
mengerti dan melakukan perintah
sederhana, menyebut nama dan benda



USIA 18-24 BULAN

Mengajak anak berdialog

Menyebutkan nama-nama anggota tubuh, nama2 binatang, 
gambar dan benda di sekitar

Berbicara dengan lafal yang jelas, menggambar garis, mencuci
tangan, memakai celana, baju, melempar bola, dan melompat



USIA 2-3 TAHUN

Mengenal warna, menghitung benda, menggunakan kata 
sifat (besar-kecil, panas-dingin, tinggi-rendah)

Menggambar garis, lingkaran, dan manusia, Memakai
baju, manyikat gigi, buang air kecil dan besar di toilet

Latihan berdiri dengan satu kaki, menyebutkan nama
teman, bermain kartu, boneka, dan masak2an.



USIA 3 TAHUN KE ATAS

Stimulais pada pengembangan kognitif, 
psikomotorik, dan bahasa

Melakukan motoric kasar seperti berlari, 
senam, dan motoric halus seperti

memegang pensil, menulis,

Pengenalan huruf dan angka, mengenalkan
bunyi verbal kembar, berhitung sederhana, 
berbagi dengan teman, dan kemandirian



PADA HAKIKATNYA KEBUTUHAN UTAMA ANAK YAITU BERMAIN. KARENA ITU, MEMBERIKAN

STIMULASI PADA ANAK DAPAT DILAKUKAN DENGAN BERMAIN SEHINGGA MENYENANGKAN.




