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BAB IV 

 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Penyusunan pedoman wawancara dan angket 

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat 

pedoman wawancara dan angket sebagai pendukung hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti pedoman wawancara yang 

dipersiapkan meliputi identitas subyek, identitas anak subyek yang 

memiliki epilepsi, latar belakang subyek dan kehidupan sehari-hari, 

kehidupan keluarga subyek yang meliputi kehidupan awal sebelum 

memiliki anak tersebut dan setelah memiliki anak tersebut serta 

permasalahan yang muncul, relasi subyek dengan keluarga dan 

lingkungan sekitar berkaitan dengan diagnosis epilepsi pada anak. 

Dalam penyusunan angket, peneliti menggunakan angket tipe 

isian dimana subyek bebas menjawab tanpa ada pilihan jawaban. 

Pertanyaan yang disajikan dalam angket tidak jauh berbeda dengan 

pedoman wawancara yang sudah dibuat, karena metode ini 

digunakan sebagai pendukung jawaban subyek dalam metode 

wawancara. 

2. Perijinan kepada subyek 

Peneliti mencari informasi yang berkaitan dengan epilepsi dan 

melakukan survey ke beberapa tempat seperti sekolah dan tempat 

terapi di kota Semarang. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, 

peneliti melakukan kunjungan awal untuk berkenalan dan melakukan 
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pendekatan serta meminta ijin dan kesediaan subjek dalam 

pengambilan data. Kesepakatan dilakukan secara verbal dan 

menandatangani surat pernyataan sebagai bukti kesediaan menjadi 

subyek dalam penelitian. 

3. Persiapan alat-alat penunjang pengumpulan data penelitian 

Alat-alat yang disiapkan oleh peneliti adalah pedoman 

wawancara dan angket yang sudah dibuat, alat tulis (kertas dan 

ballpoint), dan handphone sebagai alat perekam. 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan pada bulan April 2016, tetapi 

rapport dengan subyek sudah dilakukan bulan November 2015. Jumlah 

subyek penelitian adalah tiga orang. Data yang dikumpulkan 

menggunakan metode wawancara dan angket dengan tipe isian dimana 

subyek bebas mengisi tanpa pilihan jawaban. Penyerahan angket 

dilakukan pada wawancara awal dengan subyek dan dikumpulkan pada 

wawancara kedua dengan subyek. Wawancara dilakukan beberapa kali 

sesuai dengan kebutuhan data yang harus dipenuhi. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti menggunakan handphone sebagai alat bantu dalam 

merekam tiap jawaban subyek. Sebelum melakukan pengumpulan data, 

peneliti menjelaskan proses yang akan dilakukan dengan subyek serta 

meminta ijin kepada subyek untuk merekam hasil wawancara. 
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Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Subyek Tempat Hari/Tanggal Waktu Metode Penelitian 

I Rumah Jumat, 4 Desember 

2015 

18.30-19.00 Rapport building + 

wawancara awal 

I Rumah Senin, 25 April 2016 18.30-20.12 Wawancara + penyerahan 

angket 

I Rumah Senin, 2 Mei 2016 18.30-20.00 Wawancara + 

pengumpulan angket 

II Rumah Kamis, 26 

November 2015 

16.00-17.00 Raport building + 

wawancara awal 

II Rumah Minggu, 22 Mei 

2016 

16.00-17.00 Wawancara + penyerahan 

angket 

II Rumah Minggu, 29 Mei 

2016 

16.00-17.00 Wawancara + 

pengumpulan angket 

III Kantor 

Subyek 

Kamis, 9 Juni 2016 10-00-10.45 Rapport Building  

III Rumah Sabtu, 11 Juni 2016 15.00-17.00 Wawancara + penyerahan 

angket 
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C. Pengumpulan Data 

1. Subyek 1 

a. Identitas Subyek 

Nama : MS 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 21 Desember 1977 

Usia : 38 tahun 

Pekerjaan  : Bagian Keuangan di PT. SP 

Jumlah anak : 1 (epilepsi) 

Subyek triangulasi : Ibu dari MS (56 tahun) 

   

b. Identitas Anak 

Nama : KFH 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 10 Febuari 2008 

Usia : 8 tahun 

Sekolah : SD A, kelas 1 

Diagnosis epilepsi : 4 tahun, bangkitan lena 

 

c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan peneliti sebanyak tiga kali, 

pertemuan pertama sebagai rapport building dengan subyek, 

pertemuan kedua dan ketiga sebagai pengumpulan data subyek 

oleh peneliti. Triangulasi sumber dilakukan sebanyak satu kali 

dengan ibu subyek bernama S, usia 56 tahun, tinggal bersama 

subyek dan dengan anak yang memiliki epilepsi. Hasil wawancara 

dengan subyek dan hasil triangulasi dengan S menunjukan adanya 
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kemiripan jawaban dimana hal tersebut adalah keadaan yang 

benar-benar dialami oleh subyek saat ini. Hasil wawancara 

tersebut antara lain meliputi:  

1. Latar belakang Subyek 

Subyek berusia 38 tahun dan memiliki satu anak laki-

laki dengan epilepsi bernama panggilan K yang berusia 

delapan tahun. Subyek merupakan anak pertama dari tiga 

bersaudara. Subyek menikah di tahun 2007 dan berpisah di 

tahun 2014. Setelah berpisah subyek tinggal bersama kedua 

orang tuanya, anaknya dan adik subyek di Semarang. Subyek 

pernah mengenyam pendidikan di sebuah perguruan tinggi 

jurusan ekonomi perbankan. Setiap hari subyek bekerja di PT. 

SP pada bagian keuangan. Pekerjaan tersebut sudah dijalani 

selama 16 tahun lamanya. Dari perkerjaan tersebut subyek 

membiayai semua kebutuhannya dan anaknya, karena 

suaminya tidak pernah memberikan nafkah untuk membiayai 

anaknya baik untuk pengobatan maupun biaya sekolah dan 

terapi. 

2. Riwayat epilepsi pada anak 

Subyek menyadari bahwa anaknya memiliki epilepsi 

pada saat anak tersebut berusia empat tahun di tahun 2012. 

Awal mulanya ketika tidur malam hari, tangan anak tidak 

sengaja mengenai tubuh subyek. Saat itu anak terlihat 

mengedip-ngedipkan matanya selama beberapa detik. Anak 

mengaku merasakan pusing sebelum terjadinya serangan. 
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Setelah itu anak dibawa ke beberapa dokter dan rumah sakit 

untuk diperiksa lebih lanjut. Anak menjalani dua kali 

pemeriksaan EEG, hasil pemeriksaan yang pertama tidak 

menunjukan adanya gelombang epileptik pada otaknya, 

namun pada pemeriksaan yang kedua ditemukan gelombang 

epileptik pada otak kirinya. Hal tersebut memengaruhi adanya 

gangguan lain pada anak seperti adanya gangguan belajar , 

kurang bisa memusatkan perhatian dan membutuhkan 

pendampingan khusus dalam belajar. 

Serangan yang terjadi pada anak tidak terjadi pada 

seluruh tubuh, melainkan hanya pada matanya dan terjadi 

dalam waktu singkat. Subyek harus bisa mengerti  istilah-

istilah anak jika serangan terjadi, seperti istilah “pusing kedip-

kedip”. Jika serangan terjadi, subyek melakukan beberapa hal 

yang disarankan oleh dokter dan cara-cara yang didapatnya 

melalui browsing internet. Jika serangan terjadi, subyek 

memiringkan tubuh anaknya dalam posisi tidur supaya jika 

ada kotoran yang harus dikeluarkan oleh anak dapat langsung 

dikeluarkan. Subyek juga memperhatikan hal-hal apa saja 

yang dapat memicu terjadinya serangan pada anak seperti 

dalam kondisi udara yang dingin dan kondisi anak yang capai 

ketika banyak beraktivitas. 

3. Permasalahan yang dihadapi subyek 

Subyek menceritakan beberapa permasalahan yang 

dihadapinya dalam merawat anak dengan epilepsi. Subyek 
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mengaku semua permasalahan yang muncul timbul setelah 

subyek memiliki anak dan didiagnosis epilepsi. Masalah awal 

yang dihadapi subyek adalah masalah dalam rumah tangganya 

dimana hubungan subyek dan suami semakin renggang 

semenjak mempunyai anak. Menurut subyek, suaminya 

seperti mengingkari keadaan anaknya saat ini, sehingga 

subyek selalu disalahkan atas keadaan yang terjadi sekarang. 

Keadaan ini semakin parah semenjak anak didiagnosis 

epilepsi. 

Semenjak menikah subyek tinggal bersama suami dan 

kakak  iparnya. Hubungan subyek dengan kakak iparnya tidak 

terlalu baik. Keadaan yang semakin menekan membuat 

subyek akhirnya memilih untuk pulang ke rumah orang 

tuanya dengan membawa anaknya di tahun 2014. Subyek 

lebih memilih untuk keluar dari rumah suaminya karena 

subyek merasa stres dan tidak bisa fokus dalam merawat 

anaknya yang membutuhkan pendampingan khusus. Subyek 

tidak mendapatkan dukungan dari suami dalam merawat 

anaknya, sehingga subyek melakukan segala usahanya sendiri. 

Subyek membiayai segala kebutuhan anaknya dengan 

bekerja di PT. SP. Semenjak didiagnosis epilepsi, subyek 

mempunyai permasalahan dalam memilih dokter yang cocok 

untuk anaknya. Subyek sempat ke beberapa rumah sakit dan 

beberapa dokter karena subyek merasakan pengobatan awal 

yang dijalani anak tidak cocok sehingga mempengaruhi 
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motorik anak. Motorik anak tidak berfungsi dengan baik dan 

lemah dalam memegang benda. Akhirnya subyek mengganti 

dokter dan rumah sakit untuk pengobatan anaknya. Dalam 

pengobatan yang sekarang, subyek mengaku tidak mampu 

jika harus check-up tiga bulan sekali, karena banyak hal lain 

yang juga membutuhkan biaya seperti terapi dan biaya 

sekolah. Selain itu subyek juga meminta obat-obatan yang 

generik pada dokter supaya harganya lebih terjangkau dan 

mudah didapat. 

Selain didiagnosis epilepsi, anak juga memiliki 

gangguan dalam memusatkan perhatian. Subyek mengaku 

gangguan lain itu muncul setelah anak didiagnosis epilepsi 

karena gelombang epileptik muncul pada otak bagian kiri 

yang berperan besar dalam proses belajar. Anak harus 

didampingi secara khusus dalam belajarnya untuk dapat fokus 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Setelah pulang 

bekerja, subyek masih harus membantu anak dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah, atau mengulang materi yang 

diberikan di sekolah. Anak mudah sekali terdistraksi oleh 

suara atau benda lain yang lebih menarik perhatiannya. 

Keadaan inilah yang menuntut peran yang cukup besar dari 

orang tua dalam membantu anak menghadapi 

permasalahannya. 

Sejak usia dua tahun hingga saat ini, anak sudah 

menjalani berbagai terapi supaya anak mengalami 
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perkembangan yang lebih baik. Terapi yang dijalani anak 

antara lain terapi wicara, terapi okupasi, dan terapi belajar. 

Subyek mengaku terkadang kurang sabar dalam mendampingi 

anak sehingga lebih memilih untuk memanggil terapis untuk 

datang ke rumah. Selain terapi, anak juga menjalani hal-hal 

lain yang menurut subyek dapat membantu perkembangan 

anak menjadi lebih baik seperti pijat dan pengobatan herbal. 

Subyek pernah menyekolahkan K di sekolah umum 

selama satu semester, tetapi subyek menemukan 

permasalahan dimana anak tidak mampu mengikuti pelajaran 

yang diberikan. Selain itu anak juga sering di-bully oleh 

teman-temannya di sekolah seperti dipukul, dicakar dan 

digigit. Subyek merasa tidak cocok dengan sekolah tersebut 

akhirnya memindahkan anaknya ke sekolah anak 

berkebutuhan khusus. Sebelumnya, subyek membawa 

anaknya ke psikolog untuk mengetahui kebutuhan dan 

kekurangan anaknya. Subyek merasa sedikit lega karena 

sekarang anaknya dapat mengikuti pelajaran dengan baik 

dengan didampingi oleh guru yang berkompeten dalam 

bidangnya. 

4. Koping yang dilakukan subyek 

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang 

muncul, subyek menggunakan beberapa strategi untuk 

menyesuaikan dirinya dari situasi yang menekan. Berikut 

adalah koping yang dilakukan oleh subyek: 
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a) Dalam menghadapi masalah, subyek memberanikan diri 

untuk berpisah dari suaminya dan pulang ke rumah 

orangtuanya supaya dirinya lepas dari situasi yang 

menekan dan dapat fokus dalam merawat anaknya yang 

membutuhkan perhatian lebih.  

b) Selain itu subyek juga mengambil langkah untuk 

memindahkan sekolah anaknya supaya anak dapat 

terpenuhi kebutuhannya dalam proses belajar. Subyek 

lebih fokus pada kebutuhan anaknya daripada 

keinginannya untuk menyekolahkan K di sekolah umum. 

Selain itu subyek juga harus melindungi anaknya dari 

bullying yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah 

umum.  

c) Subyek memiliki permasalahan dalam mencari 

pengobatan dan dokter yang cocok untuk anaknya dalam 

upaya menyembuhkan epilepsinya. Subyek sempat dua 

kali berganti dokter karena menurut subyek anaknya 

mengalami kemunduran pada pengobatan pertamanya.  

d) Selain perawatan secara medis, subyek juga 

mengumpulkan informasi-informasi yang menurutnya 

dapat membantu perkembangan anaknya menjadi lebih 

baik, seperti pengobatan secara tradisional atau herbal, 

pijat, dan terapi-terapi yang mendukung perkembangan 

anak. 
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e) Subyek percaya bahwa hal yang dijalani adalah rencana 

dari Tuhan, sehingga subyek selalu berkeyakinan akan 

selalu menemukan jalan dalam menghadapi 

permasalahannya. 

d. Hasil Angket 

Berdasarkan hasil angket terbuka yang diisi oleh subyek 

didapatkan beberapa hal yang mendukung hasil wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti. Subyek tidak memiliki 

permasalahan pada masa kehamilan dan proses melahirkan 

secara normal. Anak mengalami bangkitan pertama kali pada 

usia empat tahun, dan menjalani pemeriksaan EEG sebanyak dua 

kali. Hasil diagnosis menunjukan adanya kelainan di otak kiri 

yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar, kesulitan 

berhitung, membaca dan berkonsentrasi. 

Subyek mengalami kesulitan dalam mencari dokter yang 

sesuai untuk anaknya, karena anak pernah mengalami 

ketidakcocokan pengobatan pada awal pengobatan. Anak subyek 

tidak cocok dengan salah satu obat yang diberikan oleh dokter 

yang mengakibatkan kekuatan otot motorik anak berkurang. 

Keluarga merasa sedih saat mengetahui anak subyek didiagnosis 

epilepsi, tetapi dalam menghadapinya mereka berusaha untuk 

tidak menunjukan kesedihan dan kebingungannya di depan anak. 
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e. Analisis Kasus 

Dari hasil wawancara dan pengisian angket yang 

dilakukan, maka dapat dianalisis sebagai berikut bahwa setelah 

subyek mengetahui anak mengalami epilepsi: 

a. Subyek mengalami permasalahan rumah tangga yang 

menekan dan subyek memilih untuk berpisah dengan 

suaminya supaya fokus dalam merawat anaknya 

b. Subyek membiayai semua kebutuhan anaknya mulai dari 

sekolah, pengobatan, dan terapi seorang diri dengan bekerja di 

sebuah perusahaan. 

c. Subyek secara tidak langsung menghadapi permasalahan anak 

berkaitan dengan gangguan lain yang muncul setelah anak 

terdiagnosis epilepsi. Subyek harus mendampingi anak secara 

khusus dalam belajar 

d. Subyek menghadapi bullying yang terjadi pada anak. subyek 

memilih untuk tidak menceritakan kondisi anaknya pada 

teman-temannya kecuali guru dan terapisnya. 
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Tabel 2 

 Intensitas Permasalahan yang muncul Subyek 1 

No Permasalahan yang muncul Koding Intensitas 

1. Permasalahan ekonomi berkaitan 

dengan pengobatan 

Ab +++ 

2. Permasalahan dalam keluarga dan 

rumah tangga 

Ac +++ 

3. Permasalahan gangguan lain yang 

menyertai anak dengan epilepsi 

Ad +++ 

4. Permasalahan dalam pengobatan Ae ++ 

5. Bullying pada anak Af + 

 

Keterangan: 

- : tidak muncul intensitas   +++  : intensitas tinggi 

+ : intensitas rendah    ++  : intensitas sedang 
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Tabel 3 

Intensitas Koping yang dilakukan Subyek 1 

Koping Koding Intensitas  

 

 

Emotion 

Focused Coping 

Positif Reappraisal E1 + 

Accepting 

Responsibility 

E2 ++ 

Self-control E3 ++ 

Escape-avoidance E4 +++ 

Distancing E5 - 

Planful problem solving P1 ++ 
Problem 

Focused Coping 
Confrontive coping P2 +++ 

Seeking social support P3 +++ 

 

Keterangan: 

- : tidak muncul intensitas   +++  : intensitas tinggi 

+ : intensitas rendah    ++  : intensitas sedang 
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Bagan 2 

Koping dan Permasalahan yang Muncul Pada Subyek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan dalam keluarga ingin memiliki anak 

sehat secara fisik dan psikologis 

Anak didiagnosa usia empat 

tahun 

Diagnosa: bangkitan lena 

Fase pertama:  

subyek mengalami kebingungan karena 

subyek yakin tidak mempunyai riwayat 

epilepsi dalam keluarganya. 

Fase kedua:  

subyek mengalami fase marah dimana subyek 

merasa suaminya selalu menyalahkan atas 

keadaan anaknya.  

Permasalahan anak: 

1. Selain memiliki epilepsi, anak 

memiliki gangguan fokus dan 

kesulitan belajar 

2. Anak pernah mengalami bullying 

saat di sekolah umum 

 

Permasalahan orang tua : 

1. Kondisi rumah tangga subyek memburuk 

dan akhirnya berpisah setelah memiliki 

anak dan didiagnosa epilepsi 

2. Subyek harus bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan anaknya karena suaminya tidak 

memberikan nafkah 

3. Subyek mengaku tidak mampu membiayai 

pengobatan jika harus check up tiap bulan 

ke rumah sakit 

4. Orang tua harus terus mendampingi secara 

khusus dalam proses belajar 

 

Koping yang digunakan: 

1. Subyek cenderung menggunakan koping escape avoidance 

dalam menghadapi permasalahannya. Subyek lebih banyak 

menghindar dari permasalahan yang dihadapinya. 

2. Subyek juga menggunakan positive reappraisal supaya dapat 

menerima keadaan yang dihadapinya dengan mencoba 

berfikir positif dan menghubungkan dengan nilai-nilai 

religius. 

3. Subyek banyak menggunakan confrontive coping dimana 

subyek langsung menghadapi permasalahan dengan 

mengambil tindakan langsung untuk keluar dari situasi yang 

genting. 

 

Perasaan yang muncul setelah melakukan koping: 

1. Subyek merasa lebih tenang dan nyaman setelah 

keluar dari rumah suaminya 

2. Subyek lebih dapat fokus dalam merawat dan 

memperhatikan perkembangan anaknya 

3. Subyek akhirnya merasa cocok dengan pengobatan 

anaknya setelah beberapa kali berpindah dokter dan 

rumah sakit 

 

Muncul permasalahan 

dalam merawat anak 

dengan epilepsi 



45 

 

45 

 

2. Subyek 2 

a. Identitas Subyek 

Nama : E 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 9 Juni 1984 

Usia : 32 tahun 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

Jumlah anak : 1 (epilepsi) 

Subyek triangulasi : Suami dari E (35 tahun) 

 

b. Identitas Anak 

Nama  : RCN 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 18 Maret 2007 

Usia : 9 tahun 

Sekolah : Kelas 1 SD BH 

Diagnosis epilepsi : 5 tahun, grand mal epilepsy 

 

c. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada subyek sebanyak tiga 

kali dan melakukan triangulasi sumber sebanyak satu kali. Pada 

wawancara pertama peneliti melakukan rapport building pada 

subyek dan mencari data awal sebagai dasar permasalahan. 

Triangulasi sumber pada subyek dilakukan peneliti pada 

pertemuan terakhir bersama dengan suami subyek yang bernama 

J, usia 35 tahun, tinggal bersama subyek dan anak yang 

mengalami epilepsi. Hasil triangulasi menunjukan bahwa jawaban 
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yang diberikan oleh subyek memang menunjukan keadaan yang 

dialami saat ini. Hasil wawancara tersebut meliputi: 

1. Latar belakang subyek 

Subyek adalah seorang ibu rumah tangga berusia 32 

tahun. Subyek memiliki satu anak yang biasa dipanggil C 

berusia sembilan tahun, terdiagnosis epilepsi pada tahun 2012 

dan mengalami gangguan belajar. Setiap hari subyek tinggal 

bersama anak dan suaminya di rumah. Suami subyek bekerja 

sebagai satpam di sebuah pabrik rokok.  

2. Riwayat Epilepsi Anak 

Awal mula anak didiagnosis epilepsi pada tahun 2012 di 

usia lima tahun. Anak mengalami kejang pertamanya saat 

bangun tidur di pagi hari, dan subyek langsung membawanya 

ke rumah sakit terdekat. Anak menjalani berbagai macam tes 

seperti EEG, MRI dan CT scan, tetapi hasilnya menunjukan 

bahwa kondisi anak baik. Selang satu bulan, anak mengalami 

kejang keduanya, dan menjalani serangkaian tes kembali. 

Hasil kedua ini menunjukan adanya gelombang epileptik pada 

otak kirinya dan didiagnosis anak memiliki grand mal 

epilepsi. Setelah anak mengalami kejang kedua, anak 

menjalani pengobatan yang berlangsung dua tahun tiga bulan.  

Pengobatan awal yang berlangsung dua tahun dijalani 

dengan baik sampai selesai dengan penurunan dosis obat 

selama tiga bulan. Setelah pengobatan selesai dijalani, selang 

satu bulan anak kembali mengalami kejang. Anak kembali 
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menjalani EEG, dan hasilnya adalah amplitudo gelombang 

epileptik di otak kiri semakin tinggi. Akhirnya anak harus 

menjalani pengobatannya lagi dari awal yang berlangsung dua 

tahun lamanya dengan didampingi oleh dokter spesialis syaraf 

anak. 

Anak selalu mengkonsumsi obat dengan dosis yang 

tinggi dari dokter. Selain menjalani pengobatan epilepsi, 

selama tiga bulan sekali anak melakukan cek darah untuk 

memeriksa kondisi organ tubuh yang lain berkaitan dengan 

konsumsi obat yang terus menerus dengan dosis yang tinggi.  

3. Permasalahan yang dihadapi subyek 

Subyek mengalami permasalahan semenjak proses 

kehamilan. Pada usia kehamilan satu sampai tiga bulan 

subyek mengalami pre-eklamsi (tekanan darah sangat tinggi 

hingga 200/ 150 selama kehamilan) dan pembengkakakan di 

seluruh tubuh sampai usia kehamilan enam bulan. Bayi yang 

dikandung harus dilahirkan pada usia 25 minggu melalui 

proses cecar. Bayi lahir dengan berat 1,1 kg dan harus 

diinkubator selama 35 hari.  

Kelahiran prematur ini berdampak pada perkembangan 

otak anak, sehingga pada saat anak berusia lima tahun dan 

didiagnosis epilepsi. Selain memiliki epilepsi, anak juga 

memiliki gangguan belajar seperti kesulitan membaca, 

menulis dan kurangnya konsentrasi. Subyek mengakui bahwa 

anak memang kurang dalam motoriknya sehingga masih 
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membutuhkan bantuan dalam proses belajarnya. Subyek 

membantu anak dengan cara mendikte kalimat, mengeja kata 

dan menulis. Di sekolah, C juga didampingi guru dalam 

belajarnya. Subyek merasa lega ketika C dapat bersekolah di 

sekolah anak berkebutuhan khusus karena gurunya dapat 

mendampingi secara langsung pada anak. 

Sebelum bersekolah di sekolah anak berkebutuhan 

khusus, C sempat bersekolah di SD umum. Subyek mengira 

anaknya dapat mengikuti pelajaran dengan baik, ternyata C 

berkembang lebih lambat daripada anak-anak yang lainnya. C 

kesusahan dalam membaca dan menulis materi yang diberikan 

gurunya. Selain itu, C sempat mengalami bullying di sekolah 

seperti sengaja ditabrak sampai jatuh, diejek dengan kata-kata 

yang sempat membuat anak menjadi minder dan akhirnya 

anak tidak mau berangkat sekolah. Subyek dan suaminya 

akhirnya memindahkan C ke sekolah anak berkebutuhan 

khusus. Subyek sempat bingung untuk mencari sekolah yang 

cocok untuk C karena banyak hal yang menjadi pertimbangan 

seperti biaya sekolah dan jarak antara rumah ke sekolah. 

Subyek dan suaminya harus memberikan semangat lagi pada 

C untuk mau bersekolah lagi dan menjaga anak dari ejekan 

lingkungan sekitarnya. 

Subyek sebenarnya ingin untuk memiliki anak lagi 

supaya C mempunyai teman di rumah, tetapi subyek mengaku 

trauma jika memiliki anak lagi. Subyek takut pada proses 
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kehamilan yang sebelumnya, maka dari itu subyek belum 

berani untuk mengambil program hamil lagi. Subyek 

menyatakan kekhawatirannya terhadap C jika nanti memasuki 

masa puber. Subyek takut jika C belum bisa mandiri dan 

masih harus membutuhkan bantuan dari orangtuanya. Selain 

itu, subyek juga takut jika epilepsi yang dimiliki C belum 

sembuh akan memperburuk keadaan anaknya. 

Biaya pengobatan anak mungkin tidak terlalu menjadi 

permasalahan bagi subyek, karena subyek mendapat bantuan 

dari kantor tempat suaminya bekerja. Subyek hanya 

membayar 10% dari seluruh biaya pengobatan. Tetapi, untuk 

biaya sekolah dan terapi tetap subyek harus membayar secara 

mandiri dan biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. 

Subyek sangat terbantu oleh bantuan yang diberikan dari 

kantor suaminya, karena jika tidak dibantu dari kantor, subyek 

mengaku tidak mampu untuk membiayai semua 

pengobatannya secara pribadi, karena C sering keluar masuk 

rumah sakit. Hingga saat ini anak masih menjalani fisioterapi 

dan terapi okupasi. 

Selama ini subyek hanya percaya pada pengobatan 

secara medis. Subyek mengaku tidak mau untuk mencoba 

pengobatan selain medis seperti pijat, jamu, dan obat-obatan 

herbal lain. Subyek takut jika keadaan anak semakin parah 

jika mengkonsumsi obat selain dari dokter. Subyek sering 

mendapat informasi dari orang tua atau rekan-rekannya untuk 
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mencoba pengobatan selain pengobatan rumah sakit, tetapi 

subyek sama sekali tidak tertarik untuk mencobanya. Subyek 

takut jika anak dipijat oleh orang yang bukan ahli maka saraf-

saraf anak akan semakin bermasalah. Subyek sering mencari 

informasi dengan mengikuti seminar tentang anak 

berkebutuhan khusus dan seminar tentang epilepsi. 

4. Koping yang digunakan subyek 

Dalam proses wawancara dan hasil yang tertulis dalam 

angket, subyek sudah dapat menerima keadaannya saat ini. 

Subyek menggunakan beberapa koping dalam menghadapi 

permasalahannya, antara lain: 

a) Subyek memilih untuk menerima semua yang terjadi 

dalam kehidupannya saat ini. Menurutnya, memiliki anak 

seperti C adalah sebuah anugerah dari Tuhan. 

b) Subyek menghadapi semua permasalahan yang muncul 

dengan suaminya. 

c) Subyek memilih untuk mengontrol dan mengelola 

emosinya dalam menghadapi anaknya. Terkadang 

menurut subyek anaknya adalah anak yang keras kepala 

dan memiliki emosi yang naik turun. Subyek memilih 

untuk diam dulu jika anaknya mulai marah. Setelah emosi 

anak mereda, subyek baru mencoba untuk menasehati 

anak. 
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d. Hasil Angket 

Hasil yang dimunculkan pada angket subyek kedua ini 

mendukung pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

sebelumnya. Dalam dangket yang diisi oleh subyek, subyek 

menceritakan bahwa setelah didiagnosis epilepsi, anaknya 

menjadi kurang konsentrasi dalam belajar dan mengalami emosi 

yang tidak terkontrol. 

Subyek mendapatkan banyak dukungan baik secara materi 

maupun non materi. Semua orang yang ada di sekitar anak 

menjadi lebih perhatian dan ikut membantu dalam menjaga 

kondisi anak yang memang membutuhkan perhatian lebih. 

e. Analisis Kasus 

Dari hasil wawancara dan pengisian angket yang dilakukan, 

maka dapat dianalisis bahwa setelah subyek mengetahui anak 

mengalami epilepsi subyek mengalami: 

a. Subyek mengalami permasalahan semenjak proses kehamilan 

dan melahirkan. Subyek mengalami pre-eklamsi yang akhirnya 

mengharuskan anak dilahirkan prematur 

b. Permasalahan yang terjadi saat peoses kehamilan dan 

melahirkan berdampak pada perkembangan anak. anak 

mengalami gangguan pada otak kirinya sehingga anak 

mengalami kesulitan dalam belajar dan membutuhkan 

pendampingan khusus dari orang tua dan terapi 

c. Subyek tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam membiayai 

pengobatan anak karena memperoleh bantuan dari perusahaan 
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suaminya, tetapi subyek tetap membiayai terapi dan vitamin 

untuk anak lewat uang pribadinya. 

d. Kondisi anak yang sering menurun mengakibatkan anak sering 

keluar masuk rumah sakit. 

e. Anak pernah mengalami bullying yang mengakibatkan anak 

menjadi merasa minder dan tidak mau bersekolah. Subyek 

kesulian dalam mencari sekolah yang cocok dan membangun 

kepercayaan diri anak. 

f. Subyek tidak tertarik untuk mencoba hal-hal yang dianjurkan 

dari lingkungan sekitarnya. Subyek hanya mempercayai orang 

yang ahli seperti dokter. 

 

Tabel 4 

 Intensitas Permasalahan yang muncul Subyek 2 

No Permasalahan yang muncul Koding Intensitas 

1. Permasalahan gangguan lain yang 

menyertai anak dengan epilepsi 

Ab +++ 

2. Permasalahan dalam pengobatan Ac +++ 

3. Bullying pada anak Ad + 

4. Kekhawatiran akan masa depan 

anak 

Af +++ 

  

Keterangan: 

- : tidak muncul intensitas   +++  : intensitas tinggi 

+ : intensitas rendah    ++  : intensitas sedang 
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Tabel 5 

Intensitas Koping yang dilakukan Subyek 2 

Koping Koding Intensitas  

 

 

Emotion 

Focused Coping 

Positif Reappraisal E1 +++ 

Accepting 

Responsibility 

E2 ++ 

Self-control E3 ++ 

Escape-avoidance E4 ++ 

Distancing E5 - 

Planful problem solving P1 ++ 
Problem 

Focused Coping 
Confrontive coping P2 +++ 

Seeking social support P3 +++ 

  

Keterangan: 

- : tidak muncul intensitas   +++  : intensitas tinggi 

+ : intensitas rendah    ++  : intensitas sedang 
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Bagan 3 

 Koping dan Permasalahan yang Muncul Pada Subyek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan dalam keluarga ingin memiliki 

anak sehat secara fisik dan psikologis 

Anak didiagnosis epilepsi usia 

lima tahun 

Diagnosa : grand mal epilepsy 

Fase pertama:  

Subyek mengalami fase kebingungan dari 

proses awal kehamilan sampai kelahiran anak 

secara prematur. 

Subyek mengakui bahwa terkadang subyek 

kurang bisa mengontrol kemarahannya dalam 

merawat anak. 

Fase kedua:  

Subyek merasa tidak sanggup menerima 

keadaan anaknya dengan keadaan ekonominya. 

Muncul permasalahan dalam 

merawat anak dengan epilepsi 

Permasalahan anak: 

1. Kelahiran prematur menyebabkan 

adanya kelainan pada syaraf otak 

anak dan berdampak pada 

keterlambatan perkembangan 

anak 

2. Anak memiliki gangguan 

konsentrasi, gangguan belajar, dan 

motorik anak kurang bekerja 

dengan baik 

3. Anak pernah mengalami bullying 

sewaktu bersekolah di sekolah 

umum, menyebabkan anak 

minder. 

 

Permasalahan Ibu : 

5. Subyek berulang kali mengungkapkan rasa takut 

terhadap perkembangan anak dan masa depan 

anak jika pengobatan yang dijalani tidak 

membuahkan hasil 

6. Subyek harus mendampingi anak dalam belajar 

supaya anak dapat fokus dan menulis dengan 

baik. 

7. Subyek masih mencari bantuan dalam 

membantu pembiayaan terapi yang harus 

dijalani anak. 

8. Subyek masih kesulitan dalam mengontrol 

emosi anak 

Koping yang digunakan: 

4. Subyek cenderung menggunakan koping positif reappraisal dalam 

menghadapi masalahnya yaitu dengan berpikir positif dan selalu menyerahkan 

pada Tuhan 

5. Subyek juga banyak menggunakan koping seeking social support dengan 

menceritakan permasalahannya pada orang yang dianggap ahli untuk 

mendapatkan dukungan. Subyek juga mendapat dukungan penuh dari 

suaminya. 

6. Subyek menggunakan confrontive coping yaitu dengan cara mengambil 

tindakan secara langsung dalam menghadapi permasalahan, seperti mengatasi 

kejang anak, bullying pada anak dan mencari pengobatan yang cocok untuk 

anak 

 

Perasaan yang muncul setelah melakukan koping: 

4. Subyek merasa lega ketika subyek memindahkan 

anaknya ke sekolah anak berkebutuhan khusus, 

menurut subyek sekarang anaknya mengalami 

kemajuan 

5. Subyek merasa tenang dengan pengobatan secara 

medis yang dijalani oleh anak sekarang walaupun 

membutuhkan waktu cukup lama dalam 

pengobatannya. 
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3. Subyek 3 

a. Identitas Subyek 

Nama : RLM 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 28 Oktober 1981 

Usia : 35 tahun 

Pekerjaan  : Staf pemasaran 

Jumlah anak : 1 (epilepsi dan terjangkit virus 

tokso jenis CMV) 

Subyek triangulasi : Ibu dari RLM (59 tahun) 

b. Identitas Anak 

Nama : PNR 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 16 September 2009 

Usia : 7 tahun 

Sekolah : Kelas 1 (sosialisasi) SD BH 

Diagnosis epilepsi : Bangkitan parsial kompleks 

 

c. Hasil wawancara 

Wawancara dilakukan peneliti pada subyek dan ibu subyek 

yang bernama E, 59 tahun sebagai triangulasi sumber. Wawancara 

dilakukan sebanyak tiga kali, pertemuan pertama merupakan 

rapport building dan pertemuan selanjutnya adalah pengambilan 

data dan melakukan triangulasi pada A. Hasil wawancara dengan 

subyek dan A menunjukan bahwa keadaan yang dialami subyek 

memang terjadi dan menuju ke arah yang sama. 
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1. Latar belakang subyek 

Subyek berusia 35 tahun dan memiliki satu anak berusia 

tujuh tahun bernama PNR yang biasa dipanggil N. Saat ini 

subyek sedang hamil anak kedua. Usia kehamilannya sudah 

memasuki bulan ketujuh. Sehari-hari subyek bekerja di 

sebuah kantor yang bergerak dibidang jasa sebagai staf 

pemasaran. Subyek saat ini tinggal bersama mertua, suami 

dan anaknya. 

2. Riwayat epilepsi anak 

Kejang pertama pada anak muncul pada usia tiga bulan. 

Awalnya subyek tidak menyadari bahwa anaknya memiliki 

epilepsi. Pada saat anak berusia tiga bulan, subyek sering 

menidurkan anaknya di teras rumahnya, dan ternyata tanpa 

disadari anaknya menghirup udara yang mengandung bulu 

kucing. Hal tersebut mengakibatkan kejang pada anak terjadi 

untuk pertama kalinya. Subyek membawa anak ke rumah 

sakit di kota Semarang. Anak langsung masuk ICU karena 

mengalami gagal nafas. Selama dirawat di ICU anak 

mengalami kejang hampir satu jam sekali. Kejang yang 

dialami anak berkali-kali tersebut akhirnya memengaruhi 

perkembangan otak pada anak. anak menjalani CT scan untuk 

melihat apa penyebab dari kejang anak yang terjadi hampir 

satu jam sekali. Tetapi dari hasil tersebut dokter belum bisa 

memutuskan diagnosis yang tepat pada anak. 
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Anak akhirnya dinyatakan sembuh dan keluar dari 

rumah sakit. Tetapi anak kembali mengalami kejang di rumah. 

Subyek mendapatkan informasi dari tenannya untuk 

memeriksakan anaknya di salah saru rumah sakit di kota 

Jogja. Subyek akhirnya memeriksakan anaknya di rumah sakit 

tersebut. Anak menjalani beberapa tes laboraturium dan hasil 

yang keluar adalah anak terjangkit CMV (Cytho Megalo 

Virus). Virus tersebut ternyata berhubungan dengan epilepsi 

yang dialami oleh anak hingga saat ini. Kejang yang terjadi 

anak sebagai akibat dari CMV yang menjangkit anak dan 

mempengaruhi syaraf yang ada di otak anak. Anak sudah 

menjalani beberapa tes seperti EEG, CT scan untuk melihat 

gelombang otak anak, dan dari hasil yang muncul memang 

terlihat anak mempunyai gelombang epileptik pada otaknya. 

Hingga saat ini anak masih sering mengalami kejang. Anak 

sering mengalami kejang pada saat bangun tidur. Kejang yang 

dialami anak tidak hanya pada sebagian tubuh, tetapi terjadi di 

seluruh tubuh secara bertahap.  

3. Permasalahan yang dihadapi subyek 

Subyek menceritakan bahwa selama proses kehamilan 

dan melahirkan, subyek tidak mengalami permasalahan. Tiap 

trimester berjalan lancar dan sesuai dengan perkembangan 

yang seharusnya. Bayi lahir dengan proses normal dengan 

berat 2,2 kg dan panjang 48cm. Permasalahan yang dihadapi 
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subyek sejak anaknya berusia tiga bulan dan mengalami 

kejang untuk pertama kalinya. 

Anak sering menjalani perawatan di rumah sakit dan 

masih menjalani pengobatan hingga saat ini. Subyek mengaku 

hal yang sangat berat adalah ketika anak harus minum obat 

secara rutin. N sangat susah untuk minum obat secara rutin, 

dan subyek juga merasa kasihan pada anaknya karena selalu 

mengkonsumsi obat sejak bayi. Ketika anak sudah melihat 

warna dan mencium dari obatnya, maka anak langsung lari 

dan bersembunyi karena tidak mau minum obatnya. Berbagai 

cara sudah dicoba oleh subyek supaya anak mau meminum 

obatnya, tetapi kurang bisa menarik anak. 

Virus yang menjangkit dan berdampak pada kelainan 

syaraf di otaknya membuat anak tidak dapat meninggalkan 

terapi hingga saat ini. Kejang yang terjadi pada anak sejak 

usia bayi membuat anak mengalami keterlambatan pada 

proses perkembangannya. Anak sudah menjalani terapi sejak 

bayi seperti mengangguk-anggukan kepala, tengkurap, 

merangkak, dan jalan. Saat ini anak masih menjalani terapi 

okupasi dan terapi wicara. Subyek harus mencari tempat 

terapi yang sesuai untuk anak. Anak tidak hanya menjalani 

terapi di satu tempat, tetapi di beberapa tempat dengan 

harapan bahwa anaknya dapat mengalami kemajuan. 

Anak mengalami beberapa gangguan lain yang 

disebabkan oleh adanya kelainan syaraf pada otaknya, seperti 
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di usianya yang sudah tujuh tahun anak belum bisa berbicara 

secara lancar, anak belum bisa merespon apa yang terjadi di 

sekitarnya, dan anak masih belajar untuk beradaptasi dengan 

orang baru selain anggota keluarga di rumahnya. Subyek 

pernah membawa anaknya ke psikolog dan hasilnya adalah 

anak mengalami autis. Subyek terlihat kurang dapat menerima 

bahwa anaknya mengalami autis. Subyek ingin penjelasan 

yang lebih spesifik tentang doagnosa autis yang dialami 

anaknya. 

Dalam proses belajarnya, anak memang butuh 

pendampingan khusus baik di sekolah maupun dirumah. oleh 

sebab itu subyek menyekolahkan anaknya di sekolah anak 

berkebutuhan khusus dengan didamping satu shadow teacher 

untuk N. Anak masih kesulitan dalam membaca dan menulis, 

tetapi paham dengan warna-warna. 

4. Koping yang digunakan 

Dalam menghadapi permasalahannya subyek 

menggunakan beberapa strategi untuk dapat melindungi 

dirinya dari situasi yang menekan. Koping yang dilakukan 

oleh subyek antara lain: 

a. Subyek cenderung lebih menerima apa yang terjadi dan 

menjalani dengan ikhlas bersama suaminya. Walalupun 

terkadang subyek merasa iri dengan anak-anak lain yang 

sehat, tetapi subyek lebih menyerahkan semuanya kepada 

Yang Kuasa. 
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b. Subyek sering menceritakan keadaan anaknya kepada 

orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu 

permasalahannya seperti mencari dokter yang tepat, 

mencari pengobatan yang cocok untuk N dan mencari 

tempat terapi untuk perkembangan N. 

c. Subyek sadar bahwa subyek harus memberikan perhatian 

lebih pada anaknya dan harus terus siaga dalam keadaan 

apapun. Subyek selalu menyiapkan segala kebutuhan 

anaknya dalam keadaan apapun, sehingga jika terjadi 

sesuatu secara tiba-tiba, subyek dapat langsung mengatasi 

masalahnya. 

d. Subyek tidak tertutup dengan saran-saran dari luar 

mengenai pengobatan untuk N. Subyek tidak takut untuk 

mencoba segala hal yang dirasa dapat membantu 

perkembangan anaknya menjadi lebih baik. Seperti 

mencoba pengobatan tradisional, pijat, atau obat-obat 

herbal. 

d. Hasil angket 

Subyek mengisi angket yang diberikan oleh peneliti sebagai 

pendukung dari metode wawancara yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Dari hasil angket tersebut terlihat bahwa jawaban 

yang ditulis subyek menjelaskan data yang sudah dikumpulkan 

oleh peneliti melalui proses wawancara. Subyek menceritakan 

tentang keadaan anaknya yang memang susah untuk minum obat 

secara rutin. Subyek mengakui bahwa pemikiran N yang berusia 
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tujuh tahun masih sesuai dengan anak usia empat tahun karena 

adanya keterlambatan dalam perkembangan secara fisik dan 

adanya kelainan di syaraf otaknya. 

Dukungan yang diberikan pada N membuat subyek lebih 

sabar dalam menghadapi permasalahannya saat ini. Lingkungan di 

sekitar keluarga subyek memberi dukungan positif terhadap 

keadaan N. Saat ini subyek masih menjalani beberapa terapi 

termasuk terapi obat, dan subyek masih mencari cara supaya 

anaknya mau minum obat secara rutin. 

e. Analisis kasus 

Dari hasil wawancara dan pengisian angket terbuka oleh 

subyek, maka dapat diketahui bahwa setelah mengetahui anaknya 

mengalami epilepsi: 

1) Anak terjangkit virus CMV yang menyerang syaraf di otak 

dan juga menyerang sistem gerak pada anak. Hal tersebut 

yang memicu terjadinya kejang secara terus-menerus pada 

anak. 

2) Adanya kelainan pada syaraf mengakibatkan munculnya 

epilepsi pada anak. 

3) Anak harus menjalani terapi dan harus mengkonsumsi obat 

dari usia tiga bulan hingga saat ini secara terus-menerus. 

4) Anak mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, 

sehingga subyek harus terus mendampingi anak dengan cara  

5) Subyek mengalami kesusahan dalam membantu anaknya 

dalam menjalani pengobatannya. Hal tersebut menyebabkan 
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subyek tidak dapat memeriksakan anaknya secara rutin ke 

rumah sakit. 

 

Tabel 6 

Intensitas Permasalahan yang Muncul Subyek 3 

No Permasalahan yang muncul Koding Intensitas 

1. Permasalahan gangguan lain yang 

menyertai anak dengan epilepsi 

Ab +++ 

2. Permasalahan dalam pengobatan Ac +++ 

3. Permasalahan perkembangan pada 

anak 

Ad +++ 

4. Permasalahan stigma negatif 

dalam lingkungan sekitar 

Ae + 

  

Keterangan: 

 - : tidak muncul intensitas   +++  : intensitas tinggi 

+ : intensitas rendah    ++  : intensitas sedang 
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Tabel 7 

 Intensitas Koping yang dilakukan Subyek 3 

Koping Koding Intensitas  

 

 

Emotion 

Focused Coping 

Positif Reappraisal E1 +++ 

Accepting 

Responsibility 

E2 +++ 

Self-control E3 ++ 

Escape-avoidance E4 + 

Distancing E5 - 

Planful problem solving P1 + 
Problem 

Focused Coping 
Confrontive coping P2 +++ 

Seeking social support P3 +++ 

  

Keterangan: 

 - : tidak muncul intensitas   +++  : intensitas tinggi 

+ : intensitas rendah    ++  : intensitas sedang 
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Bagan 4 

 Koping dan Permasalahan yang Muncul Pada Subyek 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan dalam keluarga ingin memiliki anak 

sehat secara fisik dan psikologis 

Anak didiagnosa epilepsi usiatiga 

bulan 

Diagnosa: bangkitan parsial 

kompleks 

Fase pertama:  

Subyek mengalami kebingungan karena anak 

sering mengalami kejang. 

Subyek pada awalnya menolak diagnosa pada 

anak karena menurut subyek diagnosa tersebut 

tidak jelas. 

Fase kedua:  

Subyek menyesal dan marah terhadap dirinya 

sendiri, cenderung menyalahkan dirinya. 

Muncul permasalahan dalam 

merawat anak dengan epilepsi 

Permasalahan anak: 

1. Anak didiagnosa terjangkit virus CMV 

dan epilepsi sejak usia tiga bulan 

2. Anak mengalami kejang secara terus-

menerus hingga saat ini 

3. Anak masih belum bisa berkembang 

tanpa dibantu oleh terapi sehingga anak 

menjalani beberapa terapi hingga saat ini 

4. Gangguan lain pada anak yaitu anak 

pernah didiagnosa autis. Hingga saat ini 

anak masih membutuhkan pendampingan 

khusus dalam proses belajar dan 

kehidupan sehari-harinya. 

 

Permasalahan ibu: 

9. Subyek masih kesulitan untuk 

membujuk anak minum obat secara 

rutin  

10. Subyek harus mendampingi anak yang 

memiliki kebutuhan khusus dan 

terlambat dalam perkembangannya. 

11. Subyek masih harus mengejar 

keterlambatan perkembangan pada 

anak 

 

Koping yang digunakan: 

7. Subyek cenderung menggunakan positif reappraisal dan 

Accepting Responsibility dimana subyek lebih memilih untuk 

menerima dan mensyukuri keadaannya saat ini dengan 

memiliki anak seperti N. 

8. Subyek juga menggunakan seeking social support dengan 

menceritakan keadaan anaknya pada rekan-rekan terdekat 

untuk mendapatkan dukungan informasi maupun simpati 

9. Subyek menggunakan confrontive coping dengan 

mengahadapi secara langsung apapun kondisi yang tiba-tiba 

terjadi pada anak. 

 

Perasaan yang muncul setelah melakukan 

koping: 

6. Subyek merasa lega anaknya mengalami 

kemajuan sedikit demi sedikit 

7. Subyek merasa sangat senang dengan adanya 

dukungan dari lingkungan sekitar yang 

mendukung perkembangan pada anak. 

 


