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             Relasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Tahapan Penerimaan 
 

Primary Phase 
Mendengar anaknya CP subyek kaget, sedih
dan merasa tidak percaya anaknya CP. 
Secondary Phase 
Ada perasaan bersalah, pertanyaan “mengapa
harus saya” seringkali muncul, marah kenapa
tidak orang lain saja yang mengalami hal
tersebut sering juga terpikirkan oleh subyek. 
Tertiary Phase 
Bargaining (subyek ingin sekali anaknya
sembuh dan berjanji akan membawa anaknya
jalan-jalan. 
Subyek memutuskan untuk mengasuh dan
merawat anaknya sendiri

Pola Relasi Orangtua & 
Anak 

 
Dominant Parent 

Semua keputusan diambil 
oleh orangtua mulai dari 
pemilihan makanan, 
pakaian, sekolah, tempat 
terapi dll.  
Karna kondisi anak yang 
belum bisa berbicara dan 
berjalan. 
Anak masuk dalam 
golongan CP berat. 

Peran Orangtua 
 

- Pengasuh 
Sejak kecil subyek mengasuh dan merawat anaknya 
sendiri, tanpa bantuan pengasuh. Memandikan, menyuapi, 
menidurkan, dll. Dilakukan sendiri oleh subyek. Bantuan 
didapat dari suami saja. 

- Provider 
Subyek dan suami memenuhi semua kebutuhan anak. 
Biaya hidup (makan, minum, pakaian, sepatu, sandal dll), 
biaya berobat, biaya terapi, dan menyiapkan tabungan 
untuk anaknya. 

- Guru 
Subyek mengulangi terapi dirumah, membacakan buku 
cerita untuk anaknya. 

- Konselor 
Anak subyek belum bisa berbicara, sering subyek kesulitan 
mengerti kemauan anaknya. Namun subyek berusaha 
untuk mengerti. 

- Pendukung 
Selalu menemani anaknya, mengatarkan terapi sendiri, 
terkadang ditemani suami. Tidak pernah meninggalkan 
anaknya lebih dari 30 jam.

 
Orangtua 
(subyek I) 

Anak 
Cerebral 

Palsy 

HAMIL : 
- Cek kesehatan rutin dilakukan 
- Sehat, tidak ngidam 

LAHIR 
- Persalinan normal 
- Ibu dan anak sehat 
- Berat bayi 2,5 kg 
- Suami menemani 
 

DUKUNGAN : 
- Suami mendukung, menghibur 

dan menemani 
- Keluarga mendukung dan 

menghibur 

PERKEMBANGAN ANAK 
- Anak pertama 
- Saat  lahir anak  tidak menangis, 
opname  dirumah  sakit  10  hari, 
selama  5  hari  butuh  bantuan 
oksigen, badan kuning. 

- 3  bulan  belum  bisa  apa  (tidak 
tengkurap, kepala lemah) 

- 9  bulan  dibawa  konsultasi  ke 
dokter  saraf  dinyatakan 
anaknya cerebral palsy. 
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Tahapan Penerimaan 
 

Primary Phase 
Mendengar anaknya CP subyek kaget, tidak
percaya, dan sedih (setiap malam menangis) 
Secondary Phase 
Ada perasaan bersalah, mengingat saat hamil
apa ada buat salah, saat anak lahir merasa
tidak maksimal merawat anak. Marah (kenapa
saya punya anak begini), malu (pandangan
orang lain  ketika melihat anaknya) 
Tertiary Phase 
Bargaining (tiap malam berdoa supaya dapat
mujizat). Menerima kondisi anaknya dan
memutuskan mengasuh dan merawat anaknya
sendiri. (memutuskan untuk berhenti bekerja) 

Pola Relasi Orangtua 
& Anak 

 
Dominant Parent 

Semua keputusan diambil 
oleh orangtua mulai dari 
pemilihan makanan, 
pakaian, sekolah, tempat 
terapi dll. (kecuali 
mainan) 
Karna kondisi anak yang 
belum bisa berbicara dan 
masih bergantung pada 
orangtua. 

Peran Orangtua 
 

- Pengasuh 
Sejak kecil subyek mengasuh dan merawat anaknya 
sendiri, tanpa bantuan pengasuh. Memandikan, 
menyuapi, menidurkan, dll. Dilakukan sendiri oleh 
subyek. Bantuan didapat dari suami saja. 

- Provider 
Subyek dan suami memenuhi semua kebutuhan anak. 
Biaya hidup (makan, minum, pakaian, sepatu, sandal dll), 
biaya berobat, biaya terapi, biaya sekolah. 

- Guru 
Subyek mengajar anaknya saat dirumah. Mengulangi 
terapi dirumah. 

- Konselor 
Anak subyek belum bisa berbicara, sering subyek 
kesulitan mengerti kemauan anaknya. Namun subyek 
berusaha untuk mengerti

 
Orangtua 

(subyek II) 

Anak 
Cerebral 

Palsy 

HAMIL : 
- Cek kesehatan rutin dilakukan 
- Cek jantung (normal) 

LAHIR 
- Persalinan normal 
- Ibu dan anak sehat 
- Berat bayi 3 kg 
- Suami menemani 

DUKUNGAN 
- Suami mendukung, menghibur dan 

menemani 
- Keluarga mendukung dan menghibur. 

PERKEMBANGAN ANAK 
- Anak kedua 
- Usia 2 bulan sakit kuning 
(opname), Usia 3,7 dan 9 
bulan step (opname) 

- Hingga usia 9 bulan anak 
cuma tiduran, kepala belum 
tegak. 

- Usia 9 bulan konsultasi dg 
dokter, di nyatakan anak 
subyek  cerebral palsy. 
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Pola Relasi Orangtua & 
Anak 

 
Dominant Parent 

Semua keputusan diambil 
oleh orangtua mulai dari 
pemilihan makanan, pakaian, 
sekolah, tempat terapi dll.  
Karna kondisi anak yang 
belum bisa berbicara dengan 
lancar dan masih bergantung 
pada orangtua. 
Dalam hal pemilihan anak 
subyek tidak bisa makan 
makanan yang keras. 

Peran Orangtua 
 

- Pengasuh 
Sejak kecil subyek mengasuh dan merawat anaknya dan 
mendapat bantuan dari pengasuh.  

- Provider 
Subyek dan suami memenuhi semua kebutuhan anak. 
Biaya hidup (makan, minum, pakaian, sepatu, sandal dll), 
biaya berobat, biaya terapi, dan biaya sekolah. 

- Guru 
Subyek mengajar anaknya PR saat dirumah. Mengulangi 
terapi dirumah. 

- Konselor 
Anak subyek belum bisa berbicara, sering subyek kesulitan 
mengerti kemauan anaknya. Namun subyek berusaha 
untuk mengerti. 

- Pendukung 
Selalu menemani anaknya, mengatarkan anaknya sekolah, 
menunggu anaknya sekolah. Mengantarkan anaknya untuk 
terapi. 

Tahapan Penerimaan 
 

Primary Phase 
Mendengar anaknya CP subyek kaget, sedih
(namun tidak larut karena kondisi anaknya
dulu lebih menyedihkan) 
Secondary Phase 
Marah kepada dokter, menyesali mengenai
tes lab yang dirasa dilakukan terlambat. 
Tertiary Phase 
Bargaining (semangat mencari informasi
tempat terapi dan apa saja yang dapat ia
lakukan supaya anaknya dapat sehat).
Menerima kondisi anaknya dan memutuskan
mengasuh dan merawat anaknya dibantu oleh
pengasuh karena ia memiliki 2 anak CP 

 
Orangtua 

(subyek III) 

Anak 
Cerebral 

Palsy 

HAMIL : 
- Cek kesehatan rutin 

dilakukan 
- 7 bulan positif Rubella 
- Janin kecil 

LAHIR 
- Persalinan normal 
- Ibu sehat anak tidak 
- Berat bayi 2,3 kg 
- Suami menemani 

DUKUNGAN  
- Suami mendukung, 

menghibur dan menemani 
- Keluarga mendukung dan 

menghibur. 

PERKEMBANGAN ANAK 
- Anak kedua dari 3 bersaudara 
- Lahir sesak nafas, masuk inkubator 3 minggu, usia 3 bulan masuk ICU 
karna pneumonia, radang paru dan jantung berlubang. 

- Dari usia 3‐7 bulan 5x keluar masuk ICU, jantung sempet berhenti. 
- Usia 1,5 tahun bertemu teman dan diberitahu teman bahwa anaknya CP, 
untuk memastikan subyek membawa kedokter spesialis anak dan anak 
memang cerebral palsy. 

- Usia 5 tahun anak dinyatakan ada gangguan perilaku (autistik) dan 
epilepsi.
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Tahapan Penerimaan 
 

Primary Phase 
Mendengar anaknya CP subyek kaget, sedih
dan kecewa dengan kondisi anaknya. 
Secondary Phase 
Ada perasaan bersalah dengan kondisi
anaknya, merasa tidak maksimal merawat
anaknya. Marah pada dokter yang merawat
anaknya karena sejak awal tidak dijelaskan
secara jelas oleh dokter ttg kondisi anaknya. 
Tertiary Phase 
Bargaining berdoa agar anaknya bisa jalan
seperti anak normal lainnya. Memutuskan
berhenti bekerja dan mengasuh anaknya
sendiri sejak anaknya berusia 3 bulan. 

Pola Relasi Orangtua & 
Anak 

 
Supportive  Parent 

Subyek melibatkan anak untuk 
memutuskan makanan apa yang 
mau dimakan dan pakaian yang 
digunakan, biasa juga subyek 
bertanya tentang tempat terapi 
dan sekolah anaknya, apakah 
anaknya merasa nyaman terapi 
dan bersekolah disana.   
Anak subyek hingga saat ini 
belum mampu berjalan secara 
mandiri. Berbicara sudah lancar 
sejak usia 3 tahun. 

Peran Orangtua 
 

- Pengasuh 
Sejak kecil subyek mengasuh dan merawat anaknya 
sendiri, tanpa bantuan pengasuh. Memandikan, 
menyuapi, menidurkan, dll. Dilakukan sendiri oleh 
subyek.waktu subyek didedikasikan untuk anaknya 

- Provider 
Subyek dan suami memenuhi semua kebutuhan anak. 
Biaya hidup (makan, minum, pakaian, sepatu, sandal 
dll), biaya berobat, biaya terapi, biaya sekolah. 

- Guru 
Subyek mengajar anaknya saat dirumah. Mengulangi 
terapi dirumah.  

- Konselor 
Subyek dan anaknya sangat dekat, saat anaknya merasa 
tidak nyaman subyek ada untuk anaknya. Subyek juga 
sering mendapat dukungan dari anaknya. 

- Pendukung 
Selalu menemani anaknya, mengatarkan anaknya 
sekolah dan terapi setiap hari berangkat diantar suami 
dan pulang naik angkutan umum. 

 
Orangtua 

(subyek IV) 
Anak 

Cerebral 
Palsy 

HAMIL : 
- Cek kesehatan rutin dilakukan 
- Lemes, tidak suka makan 
- Konsumsi vitamin 

LAHIR 
- Persalinan normal, bayi prematur (7 bulan) 
- Ibu dan anak sehat 
- Berat bayi 1 kg 
- Suami menemani, ditangani suster 

DUKUNGAN 
- Suami mendukung, menghibur dan menemani 
- Semangat anaknya untuk bersekolah dan mencapai 

cita2 anaknya menjadi penyanyi 

PERKEMBANGAN ANAK 
- Anak kedua 
- Dalam inkubator 1 bulan 
- 0‐6 bulan perkembangan baik. usia 6 bulan sering 
panas dan diare (opname). Hingga usia 1,3 tahun 
belum bisa berjalan. Setiap bulan keluar masuk 
rumah sakit hingga usia 2 tahun) 

- Usia 2 tahun BP4 menyarankan ke RS Ketileng, 
baru tau anak cerebral palsy. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

RELASI ORANGTUA DENGAN ANAK  

CEREBRAL PALSY 

 

 
A. IDENTITAS SUBYEK 

1. Nama    : 

2. Tempat, Tanggal lahir : 

3. Alamat   : 

4. Usia    : 

5. Pekerjaan   : 

6. Jumlah Anak   : 

 

 

B. LATAR BELAKANG SUBYEK 

1. Masa Kehamilan 

a. Usia berapa Anda hamil anak Anda? 

b. Bagaimana masa kehamilan Anda saat itu? 

c. Apakah Anda melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan Anda 

secara rutin? 

2. Proses Melahirkan 

a. Bagaimana proses melahirkan Anda saat itu? 

b. Apakah suami mendampingi proses melahirkan? 

3. Pasca Melahirkan 

a. Bagaimana kondisi Anda dan anak Anda setelah proses melahirkan? 

b. Kapan Anda tahu tentang kondisi anak Anda mengalami cerebral 

palsy? 

c. Bagaimana reaksi Anda saat mengetahui bahwa anak Anda cerebral 

palsy? 

4. Hubungan Sosial 
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a. Bagaimana reaksi suami mengetahui kondisi anak Anda mengalami 

cerebral palsy? 

b. Bagaimana dengan reaksi keluarga besar? 

c. Bagaimana reaksi lingkungan sekitar? 

d. Bagaimana perasaan Anda mengetahui reaksi-reaksi orang-orang 

disekitar Anda? 

 

5. Relasi dengan Anak 

a. Apakah pernah timbul perasaan : 

• Kaget? Bagaimana? 

• Menyangkal anak Anda? 

• Perasaan tertekan saat tahu kondisi anak Anda? 

• Perasaan ambivalence? 

• Perasaan bersalah? 

• Perasaan marah? 

• Perasaan malu? 

• Perasaan Bargaining? 

• Merasa tertekan dengan kondisi anak Anda? 

b. Apakah ada  perasaan takut saat Anda saat mengetahui kondisi anak 

Anda? Bagaimana? 

c. Apakah Anda mengurus anak Anda sendiri atau memakai jasa 

pengasuh? Mengapa? 

d. Kesulitan apa saja yang Anda alami selama mengurus anak Anda? 

Bagaimana hari-hari Anda selama mengasuh anak Anda? 

e. Pernahkah Anda bertindak sebagai guru bagi anak Anda? 

Bagaimana? 

f. Pernahkah anak Anda menjalani terapi? Dimana? Berapa lama? 

g. Apakah ada peningkatan dari kondisi anak Anda setelah menjalani 

terapi? 

h. Apakah Anda ikut bergabung dengan komunitas orang tua cerebral 

palsy? 
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i. Kesulitan apa saja yang Anda rasakan saat menjadi orang tua yang 

memiliki anak cerebral palsy? 

j. Apakah harapan Anda untuk anak Anda kedepannya? 

k. Apakah Anda mengambil semua keputusan yang berkaitan dengan 

anak Anda? 

 

 



102 
 

Verbatim Wawancara 

Subyek 1 
 

Pertanyaan Jawaban Analisis Kode 

Baik.. selamat 

siang Ibu R 

Iya..  Identitas 

subyek 

e..... kalau boleh 

saya tahu, ketika e 

hamil anak 

pertama itu, usia? 

Usia 26   1a 

26 tahun? iya 26   1a 

Kemudian, 

mungkin Ibu bisa 

ceritakan 

bagaimana 

kondisi saat Ibu 

hamil anak 

pertama 

Kalau rasanya saya ya ga 

ada masalah ya, ya biasa-

biasa saja ya, ga ada 

keluhan-keluhan yang 

berarti lah, sakit juga ndak, 

kalo saya sih kalau 

kehamilan ini gak ngidam 

sama sekali dan santai aja 

gak ada keluhan sama 

sekali 

 1b 

Cek kesehatan 

juga rutin 

dilakukan? 

Cek kehamilan?  1c 

Iya He a.... cek kehamilan rutin 

ya.. 

 1c 

Kemudian berarti 

sejak kehamilan 

itu tidak merasa 

ada tanda-tanda 

Ndak..   1b 
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yang aneh? 

Berarti seperti 

normal pada 

umumnya ya? 

Iya iya  1b 

Kemudian proses 

melahirkannya 

bagaimana bu? 

Normal  2a 

Normal? Iya  2a 

Apakah suami 

mendampingi saat 

proses melahirkan 

itu? 

Iya  2b 

Mendampingi 

disebelah? 

Iya mendampingi disebelah, 

masuk kedalam ruang 

bersalin. 

 2b 

He e... bagaimana 

proses 

melahirkannya? 

Maksudnya?  2a 

e..  tergolong 

sulit? Atau.. 

Ndak sih, ya maksudnya 

kalau untuk segi medis 

ndak ya, ya cuman proses 

melahirkan normal aja, 

ndak yang yang maksunya  

ada keluhan, cuman kalau 

itu untuk yang marsha itu 

ya ketubannya itu udah 

keruh Cuma untuk efek 

dibadan atau selama 

kehamilan itu ga ada sama 

sekali 

 2a 
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Hmm og gitu, 

kemudian 

bagaimana 

kondisi Anda dan 

anak Anda pasca 

melahirkan? 

Kalau saya sih sehat ya, 

kalau untuk marsha dia 

sempat ga nangis, he e 

untuk beberapa saat ga 

nangis trus dirujuk ke 

rumah sakit, dirumah sakit 

sekitar 10 hari  

 3a 

Oya?  Itu dia bisa nangis kenceng 

setelah 2 minggu, nangis 

kenceng maksudnya , kalau 

dulu kan nangis nya Cuma 

eh eh gitu.. kalau nangis 

kenceng kayak bayi normal 

itu setelah 2 minggu  

 3a 

Terus... e  

perawatan seperti 

apa yang diterima 

oleh marsha 

selama 1 minggu 

itu di rumah sakit? 

Dia kan badannya sempet 

kuning juga, ya... waktu 

dari pertama dia lahir 

sampe dia dirawat dirumah 

sakit itu oksigen, pake 

oksigen, tapi ya dia pake 

oksigen itu sekitar 5 hari, 

habis  itu uda bisa normal 

maksudnya ga perlu pake 

oksigen lagi. 

 3a 

Oke.. kapan ibu 

tahu kondisi anak 

ibu. Kapan ibu 

tahu bahwa 

marsha 

dinyatakan 

Kalau secara pastinya 

disebutkan cerebral palsy 

itu umur 9 bulan. Cuman 

sebelum nya itu kan saya 

sudah, kan saya sudah, ya 

namanya ibu kan sudah 

 3b 
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mengalami 

cerebral palsy? 

tahu ya 

tumbuhkembangnya, dari 

umur 3 bulan kan sudah 

kelihatan ga bisa tengkurep, 

leher juga masih lemah, kok 

belum bisa angkat leher, 

trus saya bawa ke dokter 

anak di bilang mungkin 

perkembangannya aja, tiap 

anak kan perkembangannya 

masing-masing, setelah 

sampe 9 bulan itu kok ga 

ada perkembangan trus saya 

bawa periksa ke dokter 

saraf, di bilang cerebral 

palsy.  

Apa reaksi Anda 

saat Anda tahu 

kalau Marsha itu 

cerebral palsy? 

Ya.. kalau secara.. 

sebenarnya ya kaget juga 

ya, dokternya bilangnya 

masih ada harapan kan 

masih kecil itukan juga 

karna proses selama 

kehamilan seperti itu, kaget 

ya mesti ya mbak ya...  

Cuma ya udalah gak pa pa, 

yauda ikut-ikut terapi aja, 

ya sampai sekarang 

perkembangan yang kita 

inginkan belum sesempurna 

seperti yang kita harapkan.  

Tahapan 

Penerimaan 

Primary Phase 

Shock (kaget) 

3c 
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Kemudian, 

bagaimana reaksi 

suami ketika 

mengetahui juga? 

Ya, pada intinya menerima 

ya mbak, kita gak menolak 

sih, yauda memang begitu, 

biar gimanapun itu anak 

kita. 

Tahapan 

Penerimaan 

Tertiary Phase 

Acceptance & 

Adjustment 

4a 

Saat membawa ke 

dokter saraf itu 

Ibu sendiri atau 

bersama suami? 

Bersama suami   

Berarti berdua ya? Iya berdua   

Ketika mendengar 

itu, sama-sama? 

Iya   

Bagaimana juga 

dengan reaksi 

keluarga besar? 

Kalau keluarga besar ya 

pada intinya menerima sih 

mbak, ya tetep sayang aja. 

 

 

Kita juga bawa keluar, 

untuk lingkungan rumah 

itu, tetangga-tetangga juga 

pada tahu Marsha  

Subyek 

mendapat 

penguatan 

karena reaksi 

keluarga besar 

positif. 

Anak dibawa 

ikut 

bersosialisasi, 

tidak 

disembunyikan 

4b 

Jadi tidak 

disembunyikan 

atau di tutupi ya? 

Tidak tidak. Sering saya 

bawa ke mall kok mbak 

waktu masih kecil, Cuma 

kan sekarang semakin besar 

ya jadikan secara fisik dia 

tambah besar jadi kita 

ngangkatnya juga berat jadi 

Anak dibawa 

ikut 

bersosialisasi, 

tidak 

disembunyikan 

3c 
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yaudah jarang kalau kita ke 

mall, paling ke tempat 

rekreasi yang jalannya itu 

datar, kalau untuk kursi 

roda kan biar gampang. 

Berarti reaksi 

lingkungan sekitar 

juga positif? 

Iya  Subyek 

mendapat 

penguatan dari 

lingkungan. 

4c 

Menerima ya? Iya, menerima 4c 

Bagaimana reaksi 

perasaan Ibu saat 

mengetahui 

rekasi-reaksi 

orang di sekitar 

ibu itu positif dan 

baik? 

Ya senenng ya mbak.. tapi 

kadang kita juga ga tahu ya 

mereka itu. Yang saya lihat 

sih mereka baik tapi 

dibelakang saya juga ga 

tahu, yang penting saya 

lihat mereka itu baik. kalau 

saya bawa Marsha jalan-

jalan itu mereka juga 

nyamperin ajak cerita, ya 

banyaklah yang ngasi 

suport. 

 3c 

Tadi saya 

mendengar bahwa 

perasaan Ibu yang 

pertama itu kaget 

begitu ya? Kaget 

yang seperti apa? 

Mikirnya saya sih gini 

mbak, bisa ga sih Marsha 

nanti seperti anak normal 

pada umumnya. Ujungnya 

itu kan kawatir, bisa gak 

anak saya normal, sampai 

sekarang harapannya tu 

masih seperti itu, tapi ya 

kembali pada yang di Atas 

 

 

5a 
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lah, kalau tetep seperti itu 

kan tambah beban di 

pikiran. 

Maaf gitu ya bu 

sebelumnya, ada 

ga ketika Ibu 

mendengar bahwa 

Marsha ini 

cerebral palsy 

kemudian melihat 

kondisi nya 

Marsha secara 

langsung ada 

perasaan 

menyangkal ga? 

Maksudnya 

seperti menolak 

gitu bu? 

Ndak ada.. Tahapan 

Penerimaan 

Primary Phase 

Denial 

(menyangkal) 

tidak dialami 

oleh subyek 

5a 

Ada perasaan 

bersalah ga bu? 

Kalau perasaan bersalah itu 

ya cuman kadang, gimana 

ya mbak ya, kalau 

bersalahnya kadang begini, 

itu ya apa salah saya? Ya 

kadang itu kalau lagi 

badmood ya..  salah saya 

apa? ya cuman sampai 

segitu aja. Maksudnya 

perasaan bersalah terhadap 

Marsha nya?  

 5a 

Iya, terhadap Ya kalau lagi badmood aja, Tahapan  
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Marsha dan diri 

sendiri juga 

biasanya ada perasaan 

kenapa salah saya dan 

kenapa harus saya? Tapi 

saya juga lihat banyak 

orang lain yang kondisi nya 

seperti saya dan lebih parah 

dari saya juga banyak 

penerimaan 

Secondary 

pPhase 

Anger 

(perasaan 

marah) 

Perasaan itu 

sering muncul 

kapan bu? 

Maksudnya awal-

awal atau masih 

muncul juga 

sampai sekarang? 

Itu ya awal-awal ya mbak, 

kalau sekarang sih ya 

munculnya gimana 

kedepannya Marsha kalau 

orangtua nya uda ga ada. 

Pikirannya Cuma segitu aja 

sekarang 

Kekhawatiran 

subyek pada 

masa depan 

anaknya. 

 

Itu berapa tahun 

pertama bu 

perasaan bersalah 

itu muncul? 

Itu sebenarnya ga setiap 

saat ya mbak, cuman kalau 

badmood itu kan muncul. 

Juga karna itu ya mbak saya 

dan suami akhirnya itu, 

suami saya kan dinas nya di 

pekalongan, di pekalongan 

itukan fasilitas untuk 

Marsha kan ga ada, dan 

saya kembali ke Ungaran di 

Semarang yang ada fasilitas 

seperti itu. Jadi kita kan 

jauh-jauhan, ketemu 

seminggu sekali, lah itu 

yang kadang-kadang yang 

bikin capek atau ya kadang-

Perasaan 

bersalah 

muncul saat 

lagi badmood. 

 

 

 

 

Faktor yang 

menyebabkan 

perasaan 

bersalah 

muncul. 

5a 
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kadang gitu yang kadang-

kadang seperti itu yang 

bikin bikin pikiran gak. 

Hanya seperti itu 

Itu karena posisi 

suami tidak 

mendampingi ya? 

Iya betul. Kalau sekarang 

sih sudah jadi satu, ya karna 

minta pindah juga karna 

alasan Marsha itu. Untuk 

fasilitasnya Marsha di 

pekalongan kan susah, 

kalau di Semarang kan 

banyak, ya sekarang sih 

sudah jadi satu lagi. 

  

e.. pernah ga 

timbul perasaan 

marah ketika 

mungkin sedang 

menjali kehidupan 

sehari-hari saat 

mengasuh ada ga 

perasaan marah? 

Kadang mbak.. itu mbak 

kembalinya kalau lagi 

badmood ya. Saya kan ga 

bisa, kenapa saya ga bisa 

seperti teman-teman yang 

lain, gitu.. mereka bisa 

kemana-mana saya endak, 

saya bisa.. ya intinya kan 

saya ga bisa, kenapa ga bisa 

seperti teman-teman yang 

lain, seringnya ya kadang-

kadang seperti itu. 

 

 

5a 

Maaf bu apakah 

pernah timbul 

perasaan malu? 

Kalau malu ndak mbak.. 

ndak.. saya kan itu ya apa di 

organisasi kan ga aktif 

dengan alasan Marsha 

soalnya saya ga ada 

Tahapan 

penerimaan 

Shame & 

Embrassment 

Reaksi 

5a 
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pembantu, itukan suatu saat 

kan ada ya di haruskan, 

kenapa saya ga aktif di 

organisasi, akhirnya saya 

bawa Marsha, saya 

perlihatkan bahwa anak 

saya seperti ini, kenapa 

saya ga bisa aktif karna 

Marsha. 

lingkungan 

positif. 

e.. hal yang 

seperti ini kan 

tidak bisa 

dihindari ya bu 

ya? Kemudian 

pernah ga ibu 

masuk dalam satu 

titik dimana 

tertekan kemudian 

sampai depresi 

mengalami 

kesedihan yang 

cukup mendalam 

karna kondisi ini? 

Kalau sampai segitunya 

endak mbak.  Soalnya ya 

soalnya saya pikir kalau 

sampai saya depresi yang 

sampai gitu anak saya mau 

gimana? Kan sampai saat 

ini kalau ga ada saya 

Marsha itu mau gimana? 

Sekarang kan gitu, 

soalnyakan semua 

kebutuhan Marsha kan 

saya, ya kalau itu, itu sih 

yang saya tanamkan kalau 

saya sakitpun Marsha 

gimana? Jadi ya kalau 

sampai depresi yang kayak 

gitu ndak sampai.  

 

Tahapan 

Penerimaan 

Primary Phase 

Grief and 

depression 

Tidak muncul, 

subyek 

memilih untuk 

kuat demi 

anaknya, 

karena subyek 

menganggap 

anaknya 

sangat 

membutuhkan 

dirinya. 

5a 

Berarti memilih 

untuk tetap kuat 

ya bu ya? 

Iya   

Pernah ga bu juga Ada mbak, pernah  5a 
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timbul perasaan 

seperti tawar –

menawar seperti 

melihat kondisi, 

jadi tadikan ibu 

bilang bahwa ada 

perasaan kawatir 

tentang kehidupan 

Mrsha kedepan, 

pernah ga timbul 

perasaan seperti 

Tuhan kalau 

misalnya boleh 

anakku sembuh 

aku akan apa gitu, 

pernah ga seperti 

itu? 

Itu bagaimana bu? Ya misalnya.. tapikan yang 

seperti itukan ga boleh juga 

ya mbak ya.. cuman ya 

kadang-kadang saya kan 

gini kalau Marsha bisa 

sehat saya nya mau 

kemana, bawa ajak Marsha 

kemana, gitu ya ada. Tapi 

yo kalau yang untuk yang 

seperti itu sih ya susah ya 

mbak ya... 

 

 

Tahapan 

Penerimaan 

Tertiary Phase 

Bargaining 

 

 

5a 

e... apa ada 

perasaan takut bu, 

Takutnya tu ya kalau nanti 

masa depannya mbak, kalau 

Kekhawatiran 

subyek pada 

5b 
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ketika melihat 

kondisi Marsha? 

saya ga ada gimana? 

Takutnya disitu. Kadang-

kadang mungkin, ya kata 

suami saya sih terlalu 

panjang berfikir cuman ya 

kita takutnya Marsha 

gimana kalau ga ada saya, 

sekarangkan orangtua 

semakin tua mbak, tenaga 

juga semakin berkurang 

sedangkan anak si Marsha 

semakin besar , secara fisik 

sekarangkan dia semakin 

berat, yang bisa sama 

Marsha kan Cuma saya, 

saya cari yang untuk bisa 

meng-handle Marsha kan 

ga ada. Saya takutnya disitu 

gimana masa depannya  

masa depan 

anaknya. 

Apakah Ibu 

mengurus Marsha 

sendiri dari kecil 

sampai besar ini 

atau apakah 

pernah ibu 

menggunakan jasa 

pengasuh? 

Kalau untuk Marsha saya 

full. 

Peran subyek 

bagi anaknya, 

mengasuh 

anaknya 

sendiri tanpa 

bantuan 

pengasuh. 

5c 

Dari bayi hingga 

saat ini ya? 

Iya.. iya.. iya.. saya hanya 

dibantu eyangnya kalau 

saya pergi untuk beberapa 
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jam gitu ya biasa eyangnya 

yang nungguin 

Berarti tadak 

pernah 

menginggalkan 

dalam waktu yang 

lama satu hari 

atau lebih itu ga 

ya? 

Enggak, ya enggak   

Kesulitan apa saja 

yang ibu alami 

selama mengasuh 

Marsha hingga 

saat ini? 

Kalau untuk kesulitan sih, 

sebenarnya kesulitan itu 

kalau sudah terbiasa jadi ga 

sulit tu mbak. Kalau 

mungkin bagi orang lain 

sulit ya tapi kan bagi saya 

karna seudah menjadi 

kebiasaan jadi ga sulit , jadi 

ya udah biasa aja. Ya 

mungkin kalau sampai 

umur 12 tahun mandinya 

juga masih saya angkatin ke 

kamar mandi. Itukan bagi 

orang lain kan sulit ya? 

Tapi saya kan karna udah 

terbiasa jadi ga sulit kan, ya 

karna udah jadi biasa aja 

kan ya... 

 5d 

Berarti apa saja 

yang Ibu lakukan 

untuk Masha, 

Ya.. semua kebutuhan-

kebutuhannya Marsha ya, 

dari mandi, pup, makan, 

Peran subyek 

bagi anaknya, 

sebagai 
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maksudnya dalam 

hal mengurusnya. 

minum, tidur, itukan 

Marsha harus sama saya 

dulu kalau ga sama saya 

kan ga bisa tidur  

pengasuh. 

o.. harus ditemani 

dulu? 

Iya ditemani dulu, sampai 

dia tidur sampai dia terlelap 

baru bisa saya tinggal dan 

ke adiknya, kalau tidurkan 

sekarang juga panggil saya 

“Ibu” kalau Marsha sudah 

tidur kan bisa saya tinggal, 

kalau endak kan ya ndak 

tidur, ditungguin bapaknya 

juga ga tidur kalau Marsha  

  

o.. gitu ya, oke...  

e... selain yang 

tadi ibu sebutkan 

pernah ga 

maksudnya ibu 

ajak cerita 

kemudian ibu 

memposisikan diri 

sebagi gurunya 

Marsha 

Maksunya? Di...   

Mengajarkan apa? 

mungkin kalau 

untuk komunikasi 

Marsha bisa kan? 

Kalau.. dia komunikasi 

langsung ga bisa mbak, 

belum bisa ngomong, 

cuman dia biasa saya cerita 

lucu dia kan guyu mau, 

misalnya saya godain 

 5e 
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adiknya to, dia bisa tahu. 

Saya bilang mbak sa diem 

tu, adek ndak diajak cerita, 

dia ketawa, dia kan kalau 

ngomong belum. Dia kan 

sukanya nonton TV, 

soalnya itu hiburan satu-

satunya, kalau acaranya dia 

ga mau ya dia nangis ya 

harus tau ganti apa yang dia 

seneng. 

Oya.. tentang tadi 

yang terapi itu, 

Marsha pernah 

menjalani terapi? 

Usia? 

Iya, dari umur... belum 2 

tahun kayaknya mbak. 

Sampai umur.. berarti 

berhentinya sekitar 2 tahun 

ini sampai 10 tahun, iya... 

itukan karna ada adiknya 

trus pembantu saya keluar 

jadikan adiknya ternyata 

juga butuh penanganan 

juga, makanya kalau dua-

duanya kan saya ga bisa 

wong ga ada pembantu, 

dulu waktu masih ada 

pembantu bisa, pembantu 

juga uda ganti-ganti, setelah 

ada adiknya baru ada 

pembantu sih, cuman 

sekarang 2 tahun ini uda ga 

ada pembantu. 

Subyek 

mengikutkan 

anaknya untuk 

menjalani 

terapi. Kurang 

lebih selama 8 

tahun anaknya 

menjalani 

terapi. 

5f 
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Bagaimana, ada 

peningkatan ga 

Marsha mengikuti 

terapi? 

Ya sebenarnya ada, Cuma 

belum sesuai dengan yang 

kita harapkan. Kita 

pengennya ya kan, kita 

pengennya dari dulu sih ya 

masih awal-awal terapi kita 

pengen Marsha bisa normal 

maksudnya seperti anak 

lainnya, bisa jalan ya 

seperti anak normal lainnya, 

Cuma ya kita jalani terapi 

belum ada perkembangan 

yang gitu, akhirnya 5 tahun 

kemudian itu menurunkan 

target itu istilahnya 

pengennya anak kita itu 

senormal anak-anak lainnya 

e ternyata, ya samapi 

sekarang itu kita pengennya 

yang penting Marsha itu 

bisa duduk mandiri, Marsha 

itu bisa duduk cuman 

duduknya itu masih 

goyang-goyang, kalau 

duduk dia harus diarahin, 

kalau duduk kan, misalnya 

dia mau jatuh apa dia mau 

disini ada benda keraskan 

dia jatuh aja, makanya dia 

kan bisa duduk Cuma 

duduknya pengen duduk 

 5g 
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yang mandiri sendiri, duduk 

gitu ya belum diam, 

sekarang target kita si 

bisalah dia duduk mandiri, 

kalau dia bisa duduk 

mandiri kan saya 

memandikannya lebih 

mudah, kan bisa say 

dudukkan, kan sekarang 

kan ga bisa, kalau mandi 

makan kan itu masih kayak 

anak bayi. Ya ada 

peningkatan Cuma belum 

sesuai sama yang kita 

harapkan. 

Maaf ya bu 

sebelumnya, 

untuk masalah 

pembiayaan ini 

kan dengan 

kondisi Marsha 

yang seperti itu, 

itukan pasti 

membutuhkan 

biaya yang besar, 

tidak seperti anak-

anak pada 

biasanya. Apakah 

ibu mengalami 

kesulitan dan 

bagaiman itu? 

Ya allhamdulilah sampai 

saat ini sih kita masih 

mampu sih mbak ya, ya 

memang sih besar ya 

biayanya ya.. terapi-terapi 

seperti itukan butuh biaya, 

cuman allhamdulilah 

sampai saat ini masih bisa. 

 

 

 

 

Pembiayaan 

untuk 

kebutuhan 

anaknya masih 

terpenuhi 

dengan baik. 
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Pernah ga dalam 

hal ini, ini 

kemudian menjadi 

permasalahan 

untuk mengambil 

langkah 

selanjutnya untuk 

apa ya 

peningkatan dari 

Marsha sendiri. 

Mungkin sudah jalannya 

Tuhan ya mbak ya, 

mungkin saya ga bisa ya 

mbak ya, tapi ternyata juga 

ada , juga bisa. Kitakan ga 

tau ya, kita berfikir seperti 

apa tapi ternyata Tuhan 

berkata lain kan kita ga tau 

ya mbak, saya 

membuktikannya disitu, 

ternyata apa yang kita 

pikirkan ternyata ga sesuai, 

pastikan Tuhan ya itu, 

walaupun rasanya ga bisa, 

ternyata masih bisa aja. 

  

Ibu, apakah ibu 

terlibat dalam 

komunitas anak-

anak cerebral 

palsy? 

Enggak mbak  5h 

Enggak ya? 

Kenapa? 

Kalau yang terutama sih. 

Saya cuman itu aja kadang-

kadang cari-cari apa, 

artikel-artikel  kalau untuk 

terlibat seperti itu enggak 

ga ada waktu saya mbak, 

iya.. full.. full untuk 

dirumah aja saya sudah 24 

jam lah untuk itu mbak, 

kalau seperti itu kan kadang 

 

Tahapan 

Penerimaan 

Tertiary Phase 

Acceptance & 

Adjustment 

Subyek, 

mencari info 

tentang 

cerebral palsy. 

5h 
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harus bawa anaknya 

misalnya kalau ada ada 

event kalau komunitas 

seperti itu kan kalau saya 

bawa sendiri kan ga bisa, 

jadi ya, karna suami saya 

juga ga bisa libur setiap 

saat, jadi ya ga pernah ikut. 

Dulu yang ketika 

yang 9 bulan itu 

Ibu mendengar 

bahwa Marsha apa 

cerebral palsy 

yang ibu lakukan 

itu apa saja? 

Mungkin apakah 

pernah mencari 

info apakah itu 

cerebral palsy leih 

mendalam itu. 

Saya.. saya cari tahu 

tentang cerebral palsy itu 

ya, ya kan ada info dari 

dokter nya sendirikan, trus 

penanganannya seperti apa, 

maksudnya untuk 

meningkatkan 

kemampuannya Marsha 

seperti apa, yauda kita 

ikutin aja apa yang pernah 

kita baca-baca trus kita ikuti 

apa yang dari dokter itu kita 

jalani aja, terapi, terapinya 

ya pindah-pindah mbak, 

masudnya kan kadang ga 

sesuai dengan kondisi nya 

Marsha, kita sih carinya 

yang deket dari rumah 

soalnya kan jauhkan 

mempengaruhi fisiknya 

Marsha, gampang sakit. 

Dulu dari Ungaran ke 

Semarang aja Marsha ga 

Tahapan 

Penerimaan 

Tertiary Phase 

Acceptance & 

Adjustment 

Subyek 

mencari info 

tentang 

cerebral palsy 

dengan baca 

artikel, 

bertanya pada 

dokter, terapis.  
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kuat, misalnya dia terapi 

seminggu 3 kali, baru 2 

minggu dia anget, akhirnya 

berhenti dulu, berhenti dulu 

sampai dia sehat baru lagi. 

Padahal dengan dia sakit itu 

kadang malah buat 

menurunkan 

kemampuannya, awal 

mulanya dia uda bisa apa, 

mulai lagi dari nol, 

makanya kita cari deket dari 

rumah, cuman ya kalau 

sekarang sih ya fisiknya uda 

agak kuat ya jadi bisa 

diajak kemana-mana tapi ya 

ga sekebal anak-anak 

biasanya normal kan. 

Kan... dari kecil 

itu ketika terapi 

itu ibu 

mendampingi 

terus, berarti 

secara tidak 

langsung ibu 

melihat proses 

terapinya itu. Dan 

sekarang sudah 2 

tahun ini tidak 

tidak menjalani 

terapi. Apakah 

Ya.. itu ya.. ga bisa itu ya 

mbak, maksudnya untuk 

khusus saya melatih Marsha 

tidak ya mbak, soalnya kan 

adiknya seperti itu ya dia 

kan aktif sekali, sedangkan 

untuk rumah tangga juga ga 

ada yang bantu saya 

akhirnya ya misalnya waktu 

dia nonton TV waktu 

adiknya uda tenang 

maksudnya bisa saya 

tinggal waktu tidur, saya 

 

 

 

 

 

 

 

Peran subyek 

untuk anaknya, 

subyek 

berperan 

sebagai 

pengganti 

5e 
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dirumah walaupun 

tidak 

menggunakan 

terapis, jasa 

terapis apakah ibu 

terapi yang Ibu 

tau?  

ajak Marsha latihan, itu aja. 

Ya ini kok allhamdulilah 

sih ya dari yang dia 

berhenti terapi 2 tahun ini 

sampai sekarang ini kondisi 

nya masih sama sih, ndak 

mengalami kemunduran, 

dulu kan dia masih, ya tetap 

ada penurunan, kalau dulu 

kan bisa agak berdiri, agak 

kuat sekarangkan dia endak, 

soalnyakan saya juga ndak 

kuat untuk melatih dia 

khusus untuk berdiri, itu 

susah. Soalnyakan adiknya 

kan ndak mau, ndak ndak 

bisa namanya anak seusia 

sebegitukan pasti gangggu 

terus kan ga bisa. Kalau ga 

ada adiknya baru, tapikan 

kalau ga ada adiknya juga 

ga mungkin kan. Soalnya 

ga ada pembantu ya kan. 

Cuma ya sekedar untuk 

melemahkan otot-otot di 

tangan itu kan biar ga ...  

dia kayak latih untuk 

menguatkan ini dileher dan 

di punggungnya. 

terapis 

walaupun 

kurang 

maksimal 

karena 

terhambat 

dengan kondisi 

anak ke2 yang 

juga 

membutuhkan 

penanganan 

khusus. 

Apa harapannya 

ibu, khususnya 

Harapan kedepannya sih 

kalau saya si ya dia bisa 

 5j 
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untuk kedepannya 

Marsha 

duduk mandiri, kalau untuk 

dia bisa berjalan itu 

mujizat, hehehe 

Ya saya saya yaudah itu aja, 

sekarang uda lumayan ya 

kalau dulu kan pengennya 

dia bisa sekolah jalan 

kemana-mana, sekarang 

yaudalah yang bisa dia bisa 

duduk mandiri, kalau dia 

bisa duduk mandiri semua 

menjadi lebih mudah, saya 

kasihan adiknya juga, kan 

adiknya juga ga bisa main, 

kalau saya ninggal Marsha 

dirumah ga ada yang 

nemenin kan kalau saya 

harus ngikuti adiknya 

Marsha ga ada yang 

nemenin. Saya harus 

dirumah jaga 2 anak 

padahal adiknya kan juga 

perlu sosialisasi juga, 

kadang kan disitu saya 

berharap Marsha bisa 

duduk mandiri. Duduk tu 

duduk diem mbak kayak 

kita gitu, dia kan belum bisa 

duduk diem mbak. 

Gini bu, saya mau 

bertanya tentang 

Ya, kadang-kadang pernah 

ada ya mbak ya.. kenapa ga 
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pernah ga ibu 

mengalami 

perasaan, 

perasaannya 

begini perasaan 

kayak ga percaya 

punya anak yang 

berkebutuhan 

khusus? 

yang lain? Tapi kalo dipikir 

juga yang lain juga ada 

yang lebih parah ya kan. 

Kadang-kadang ya ada 

kenapa harus saya? 

Perasaan tidak 

percaya itu kapan 

sih keluar nya bu? 

Ya, kembali kalo lagi 

badmood itu ya mbak.. 

Kalo lagi bener-bener 

badmood aja, Cuma itu 

dulu-dulunya aja, kok saya, 

tapi kalo dipikir yang lain 

yang sependeritaan juga 

banyak ya.. 

  

Ibu kan pasti 

merasa sedih 

dengan keadaan 

Marsha kan? 

Sedihnya yang 

kayak gimana sih 

bu? 

Ya, kalo sedihnya tu cuman 

ke masa depannya Marsha, 

gimana kedepannya dia 

kalo orangtua nya ud ga 

ada. 

  

Pernah ga ibu 

kecewa dengan 

keadaan ini? 

Kalo kecewa si enggak ya 

mbak ya, cuma ya kecewa 

kalo punya anak 

berkebutuhan khusus ya 

enggak, ya kalo waktu 

badmood datang kenapa 
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harus saya, ya Cuma segitu 

aja. 

Kemudian waktu 

awal-awal ni ya 

ibu tahu kondisi 

Marsha pernah ga 

ibu berfikir bisa 

ga ya saya 

mengurus atau 

mengasuh 

Marsha? 

Endak si mbak, kalo sampai 

begitu endak si ya.. soalnya 

saya mengurus Marsha kan 

dari kecil ya. Malah 

kepikirannya itu sekarang 

bisa ndak saya mampu kalo 

keadaannya Marsha stag 

disitu saja, bisa ga saya 

mengasuh Marsha. Kalo 

dulu-dulu ga kepikiran kan 

saya bisa mengurusnya, 

justru saya berfikir kalau 

dia masih seperti itu 

kemampuannya stag disitu 

ditambah kondisi saya 

semakin menurun, bisa ga 

saya mengasuhnya. 

  

Justru perasaan itu 

muncul akhir-

akhir ini ya bu? 

Iya, karna berjalannya 

waktu, kan dulu kita 

optimis Marsha bisa 

normal. Sekarang setelah 

kita takdirnya Marsha 

memang begitu, kita lihat 

kedepannya anak kan 

semakin besar kitanya kan 

semakin menurun karna 

semakin tua. Maka 

kepikirannya sekarang itu, 
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kalau awal-awalnya sih kita 

optimis Marsha akan sehat 

kan. 

Dorongan atau 

semangat 

darimana yang ibu 

rasa sangat besar 

yang istilahnya 

mendukung ibu 

kemudian 

menyemangati ibu 

untuk terus 

bertahan 

mengurus Marsha 

Itu sebenarnta dari diri 

sendiri ya mbak, dari 

biasanya kalau, kalau 

sampe down gimana 

anaknya. 

Kalau dari keluarga, suami 

itu mendukung. Dalam arti 

kalau dari mereka 

mendukung kan rasa nya 

ada semangat kita kan 

merasa diperhatikan. Tapi 

yang utama dari diri sendiri. 

Kalau prinsip saya si, Saya 

itu sampe berdoa, kalo saya 

sakit itu malam aja kalau 

siang semoga saya sehat, 

dan alhamdulilah ya mbak 

kalau saya ambruk, masuk 

angin masuk angin gitu ya 

pas malem nanti kalo 

paginya uda sehat. Saya 

pikirnya anak-anak gimana 

kalau sampe saya ga sehat 

gitu. 

Lingkungan mendukung 

sekali, tapi ya terutama dari 

diri sendiri. 
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Boleh ga sih cerita 

kan sama saya, 

sayang nya ibu ke 

Marsha itu gimana 

sih? Atau bagi Ibu 

Marsha itu 

bagaikan apa sih? 

Kalau dikatakan, gimana ya 

mbak? Perasaan saya ke 

Marsha dan davin itu sama. 

Ya kadang-kadang itu saya 

memperlakukan Marsha 

seperti anak normal. 

Biasanya, saya tau kondisi 

Marsha memang 

berkebutuhan khusus ya. Ya 

cuman saya, davinnya, 

marsha lagi rewel saya 

bilang itu aja adeknya ga 

rewel kok kamu kakak nya 

malah rewel? Malu sama 

adeknya. Saya biasanya 

bicara ke Marsha seolah-

olah marsha kayak anak 

normal untuk 

membiasakannya seperti 

anak normal. Perasaannya 

sama aja kayak davin. 

  

Ketika ibu bilang, 

misalnya seperti 

tadi ibu bilang 

Marsha nya lagi 

rewel dan ibu 

berkata seperti itu, 

marshanya 

gimana bu? 

Kalau seperti itu, dia itu 

rewelnya itukan kalau 

keinginannya ga diturutin, 

misalnya tv kan rebutan 

sama adek, biasanya tu loh 

nonton sama adek acaranya 

bagus tu loh.  Ya dia ga 

mau tau sih kalo marsha. 

Memang harus diturutin 

kalau soal keinginan Marha 
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itu. Biasanya sih rebutan tv 

sama adeknya itu. Trus 

adeknya mau apa marsha 

nya ga mau 

Trus 

pemecahannya 

gimana bu? 

Pemecahannya ya biasanya 

adeknya dulu yang disetelin 

kalo ud bosan baru dia. 

  

Jadi ketika 

adeknya disetelin? 

Ya nanti nangis sebentar 

trus nanti ikut 

memperhatikan. Makanya 

saya berpikir gini apa dia 

diperlakukan seperti normal 

aja ya, jadi ga semua 

marsha harus diturutin, 

gitu.. 

Kalau dirumah kan 

kondisinya nyaman ya, 

kalau diajak keluar kan ga 

bisa tu. 

Contohnya kalau diajak ke 

kolam renang kadang kan 

disetelin lagu-lagu tuh, 

nanti ga seneng, itu kan kita 

ga bisa kontrol yang diluar 

kan mbak? Nah biasanya ya 

itu kalau dia ga mau saya 

paksakan untuk dia mau 

supaya membiasakan kalau 

diajak keluar. Kalo dirumah 

sih pasti nyaman, kalau 
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dirumah kan untuk 

senyamannya marsha. 

Jadi tidak semua 

keinginannya 

pasti dituruti ya 

bu? 

Iya...  

Kadang-kadang kalau dia 

lagi rewel mau nonton tv 

tapi acaranya ga cocok, 

kalau dia ga cocok sama 

acara , tv nya saya matiin, 

kalau dia nangis paling 

sebentar trus nanti diem. 

Dia diem trus saya setelin 

lagi. Dia itu kan kalo lagi 

nonton tv trus ga ada yang 

cocok sampe semuanya 

nanti ya begitu diputerin 

aja. 

Nanti saya bilang kalau 

kamu masih rewel nanti 

matiin tv nya, saya matiin 

tv nya kadang itu dia malah 

diem, ga tau dia bosen sama 

tv nya. 

 

 

 

 

 

Dominant 

parent 

 

Tapi sebenarnya 

mendengar kita 

berbicara Marsha 

itu mengerti ya 

bu? 

Mengerti. Mungkin ga 

semua ya tapi untuk hal-hal 

tertentu, misalnya saya 

godain adeknya tu mbak 

marsha biarin ya tu adeknya 

nanti ga usa ditemenin ya, 

nanti dia guya guyu. 

  

Bagi ibu kan Gak bisa. Ga tau ya mbak   
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kehadiran marsha 

itu bagaimana sih 

bu? Begini kan 

ibu ga pernah 

pisah sama 

marsha, nanti 

kalau suatu saat 

harus terpisah itu 

gimana bu? 

Berpisah dalam 

arti mungkin ibu 

harus kemana 

dalam beberapa 

waktu. 

ya, gak pernah sih mbak. 

Kan gini ya, saya sempet 

mikir kalau saya harus pergi 

dalam waktu sehari itu 

gimana ya, belum bisa 

kepikiran seperti itu. Itu 

pernah dulu saya ninggalin 

marsha 1 hari itu waktu 

melahirkan davin, itu bisa 

mbak. Ya walaupun ada 

eyangnya kepepet akhirnya 

bisa bantu, ya bisa sih 

mbak.  Saya ninggalin 

marsha sehari itu waktu 

melahirkan davin itu. Udah 

itu aja. 

Cuma itu aja ya? 

Setelah itu 

besoknya? 

Saya melahirkan davin itu 

saya berangkat dari rumah 

itu jam 7 malam saya 

melahirkan davin jam 2 

pagi, sore berikutnya sudah 

sampai dirumah, ya 

harusnya ga boleh kan.  

Sebenarnya dulu itu saya 

sempat drop. Setelah pulang 

paginya saya sudah ngurus 

marsha lagi. 

  

Ketika davin lahir 

marsha berumur 

berapa bu? 

7 tahun   
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Setelah 

melahirkan ibu 

langsung 

menghandle 

marsha kembali? 

Satu hari setelah 

melahirkan? 

Iya..   

Memandikan? Iya, saya sempat drop itu. 

Ya ada teman-teman bilang 

jangan, gimana lagi 

kondisinya seperti itu. Ada 

mbahnya tapi kan mbahnya 

ga kuat. Cuman saya juga 

ga gendong soalnya belum 

kuat, saya mandikan setelah 

memandikan nanti di 

angkatkan, nanti kalau 

makan ya saya lagi, kalau 

sudah selesai nanti dibantu 

geser. 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

mengasuh 

 

Waktu hamil 

besar juga sempet 

ngurus marsha? 

Iya. Masih nganter terapi 

marsha terus. Setelah 

melahirkan itu saya ga 

nganter marsha lagi. Orang 

bilang itu kuat itu karna 

biasa ya, karna keadaan. 

Peran 

mengasuh 

 

Ketika davin lahir 

itu ga ada yang 

membantu ya bu? 

Sendiri ya? 

Iya, gak ada. Dibantu sama 

eyangnya. Cuma karna 

kondisi eyangnya juga 

sudah sepuh, ya davinnya 

  



132 
 

banyak ke eyangnya. 

Karna davin lebih 

kecil ya? 

Iya.. ya kalau bayi kan 

otomatis lebih gampanglah. 

Akhirnya kayak 

terbengkalai semua, kalau 

dulu saya fokus ke 

marshanya, akhirnya 

perhatiannya jadi terbagi. 

Ngajak bermain saya 

langsung ga bisa karna ada 

adeknya.  Dulu itu mikir 

mau hamil itu lama karna 

itu mbak. Nanti gimana 

marshanya, saya sama 

bapaknya mikir gimana 

marshanya, nah akhirnya 

bener. Kalau kebutuhan 

marsha sudah selesai 

langsung disetelin tv. 

  

Tapi itu terjadi 

hanya setelah 

davin lahir saja? 

Sebelum davin 

lahir tidak kan? 

Iya.   

Kebutuhan 

biologis 

terpenuhi? Sudah? 

Iya, kalau dulu masih bisa 

saya ajak main terapi masih 

saya ulangi dirumah. 

Setelah ada davin kan ga 

bisa lagi. 

Peran guru & 

terapi 

 

Antara davin dan Sebenarnya tau, adeknya itu   
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marsha bagaimana 

bu kesehariannya? 

tau. Marsha juga tau. Saya 

kalau davin lukai marsha itu 

kan kayak ajak bercanda 

kayak anak-anak lain. 

Bedanya marsha kan kalau 

dipukul davin kan ga bisa 

melawan, didudukin 

perutnya kan ga bisa 

melawan. Akhirnya saya 

yang teriak-teriak kan. Ya 

davinnya juga belum 

mudeng ya anak segitu ya. 

Tetangga juga cerita, he e 

og mbak, mbakyune ge 

nonton ngerti-ngerti 

ditumpaki og, oh berarti 

sama to.. Cuma kan kondisi 

marsha beda. Kadang 

marshanya juga ga paham, 

marshakan kalau ada yang 

didekatnya cenderung 

ditendang-tendang gitu. 

Cuma itu bukan keinginan 

marsha sih, ya kadang 

dikasi tau itu juga bisa. 

Akhirnya bilang ke davin 

jangan dibawah kakinya 

mbak marsha. Davin itu 

pengennya mbak asa mbak 

asa tapi kalo uda deket 

jengkel. Jadinya oalah 
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ternyata begini ya.. 

Berarti reaksinya 

hanya menangis 

ya ketika adiknya 

mengganggu. 

Kalau Cuma didudukin gak 

sih mbak. Nangisnya kalau 

dia merasa sakit itu baru 

nangis. Pernah itu saya ga 

tau, tiba-tiba nangis 

kenceng saya ga tau saya 

langsung lari, saya lihat ga 

ada yang luka saat itu. 

Keesokan harinya waktu 

saya mandikan itu disini 

(menunjuk kepala bagian 

kiri) nya lebam, berarti 

kejeduk kemarin.. cuman 

kan kalau lebam kan ga 

kayak luka berdarah 

langsung kelihatan. Saya 

pernah, davin tidur saya 

tinggal di kamar, kan mau 

anter eyangnya pulang. 

Marsha jengkel sama tv nya 

dicariin remote, remotenya 

belum ketemu dia sambil 

tengkurep jengkel tangan 

masuk mulut kemudian 

kegigit. Itu kan kalo uda 

gigit kenceng kayak anak 

step tu loh mbak jadi kan 

kenceng banget. Akhirnya 

setelah lepaskan tangannya 

langsung luka, setelah itu 
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saya bilang ke davin, vin 

tangannya mbak marsha 

luka ya, berdarah? Iya 

tangannya berdarah. Tapi 

saya sempet mikir ini kalau 

dikasi tau davin malah 

pegang ga ya? Eh ternyata 

iya saya ga lihat penasaran 

dia di pegang. 

Ya dua kali sih dia main 

begitu sampai tangannya 

berdarah. 

Karna jengkel ya? Iya jengkel dia. Ya kadang 

itu ya mbak marsha 

keinginannya itu ga bisa 

ditahan ya, apalagi soal tv 

ya mbak, kan ga mau tau 

kalau dia ga seneng harus 

cepat diganti. Ga mau tau 

kesusahan kita cari remote 

dulu. Ya begitulah mbak 

(dengan nada melemah) 

  

Detik 20 skip    

Berarti hari-

harinya marsha itu 

nonton terus? Ada 

kegiatan lain 

selain nonton ga? 

Kalau dulu waktu belum 

ada davin masih bisa saya 

ajak jalan keluar naik kursi 

roda. Ada davin ya sama 

sekali yauda dirumah. Jadi 

ya mau ga mau itu hiburan 

marsha ya tv sama musik. 
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Berarti itu ibu 

pasangin apa 

kalau musik? 

Kalau musik ya di hape. 

Lebih gampang diputernya, 

kalau pakai kaset kebetulan 

ga cocok dengan marsha 

kan susah digantinya. Kalau 

pakai hape kan lebih 

gampang. 

  

Berarti hi hape 

isinya lagu-lagu 

kesenengannya 

marsha ya bu? 

Yang ga seneng uda 

dibuang semua. 

  

Pernah ga bu. Kan 

ada ni lagu yang 

disenengin 

marsha, tapi kan 

lagu-lagu baru 

juga banyak, 

pernah ga ibu 

coba dengerin 

lagi-lagu baru 

untuk marsha? 

Kan di tv banyak acara 

musik kan, nah lewat nya 

situ. Marsha kan senengnya 

pasha ungu. Jadi misalnya 

ada lagu baru saya lihat dia 

seneng ya saya 

downloadkan. Sebenarnya 

lagu anak-anak dia seneng. 

Kalau makan pagi itu harus 

sambil denger lagi, kalau 

mati lampu saya yang 

berbunyi. 

  

Berarti kalau 

dibukain majalah 

terus diceritain itu 

marsha seneng? 

Yang penting 

kegiatan? 

Iya. Karna lihat tv kan dia 

ada yang dilihat jadi dia 

bisa disambi. 

  

Nah kalau kondisi Nah itu.. repotnya disitu.   
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lampu mati? Akhirnya pakai hape. Asal 

hape jangan lowbatt aja, 

Pernah dalam 

kondisi mati 

lampu dan hape 

lowbatt? Trus 

gimana? 

Pernah. Untungnya si 

davinnya juga ga rewel. 

Akhirnya saya bukain buku, 

bertiga.. 

Itulah saya sempat 

kepikiran kalau dirumah 

harus ada genset. 

Kalau mau pakai pembantu 

kan sekarang nyari 

pembantukan ga gampang 

mbak. 

  

Posisi marsha kan 

tidur terus? Perlu 

ga beberapa waktu 

sekali posisinya 

harus digerakkan 

atau gimana? 

Dia kan bisa gerak mbak. 

Dia bisa duduk sendiri gitu. 

Tapi duduknya bukan 

duduk yang mandiri, gerak-

gerak. Justru kalau duduk 

itu harus diawasi. Lehernya 

kan belum kuat. Kalau 

ketika dia tidur kita bisa 

lebih bebas. Jadi bisa saya 

sambi kalau saya di dapur. 

  

Berarti dari dapur 

itu ibu tetap bisa 

kontrol marsha? 

Iya. Kadang kalau saya 

mandi pun telinga saya 

harus sambil 

mendengarkan, dan kalau 

mandipun davin harus saya 

bawa soalnya ga amannya 

kan davinnya lukai 
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mbakyune. Kalau misalnya 

marsha saya tinggal ke 

kamar mandi dia lihat tv 

yang dia seneng masih bisa. 

Jadi harus 

terkondisi dulu ya 

sebelum 

meninggalkan 

marsha sendiri? 

Iya. Kalau dulu sih belum 

ada davin aman-aman saja 

belum ada yang gangguin. 

Sambil sholat pun sambil 

momong berdua. 

Yasudahlah urusan sama 

yang diatas.kalau sholat kan 

harus konsentrasi ya mbak, 

tapi kalau saya sholat 

telinga saya harus terpasang 

untuk memastikan marsha 

ga jatuh, sedangkan davin 

kalau saya sholat dia suka 

ganggu. Daripada saya ga 

sholat sama sekali ya 

sudahlah urusannya sama 

yang diatas.  

  

Ketika sholatpun 

ga jauh dari 

mereka juga ya 

bu? 

Iya, didekat mereka.    

Luarbiasa sekali 

ya bu pengalaman 

ibu. 

Lucu mbak.   

Tapi ibu 

menikmatikan 

Iya mbak. Ya iya mbak. 

Kadang kalau diajak teman-
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keseharian ibu? teman “yo masak medun 

neng semarang rak iso, ayo 

to, mengko anakmu tak 

cekelke aku” saya Cuma 

guyu mbak. Tapi mereka ga 

tau kondisi anak saya.  

Nah kemarin sempet 

ketemu trus saya bilang tu 

loh kondisi anakku seperti 

itu. Makanya aku rak iso 

diajak lungo-lungo. Yo 

mungkin iso nek hari libur 

ada yang nemenin marsha 

dirumah itupun saya harus 

bawa davin juga. Tapi kalau 

ninggal dari pagi ga bisa, ga 

bisa lebih dari 4 jam. 

Itu kenapa bu? Lha... nanti masalah 

makannya gimana? 

  

Loh kalau setiap 

makan itu harus 

ibu yang suapin? 

Iya mbak?   

Itu kenapa bu? 

Caranya khusus 

atau bagaimana? 

Badannya marshakan uda 

besar mbak. Kalau makan 

kan digendong kayak bayi. 

Ini aja saya tinggal sama 

eyangnya kalau minum 

susu ga sebanyak kalau 

saya yang ngasi susu. Trus 

harus hati2 juga kan mbak. 

 

Kesulitan- 

kesulitan yang 

dialami 

 

 

5i 
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Soalnya kalau gendong 

begini kan berat juga mbak, 

apalagi kalau lama-lama 

eyangnya ga kuat kan 

mbak. Kan uda sepuh 

eyangnya. Marshanya uda 

12 tahun. 

Waktu kecil kata 

ibu kan sering 

bawa marsha jalan 

ke mall, itu orang-

orang disekitar 

gimana? 

Pada dilihatin.   

Ketika dilihatin 

begitu ibu 

gimana? 

Waktu dulu, waktu mereka 

ngelihatin ga berhenti-

berhenti, kejeduk mboh 

koe!! Adalah kata2 seperti 

itu. Tapi kalau sekarang sih 

ya masalah buat loe? 

  

Jadi pertama-tama 

itu ada rasa 

jengkel ya bu? 

Ya.. ya kalau diliatin ya 

liatan ga usa sampai 

nengoknya kebablasan, 

kejeduk mboh koe. Cuman 

biasa saya ajak ke mall ada 

yang deketin tanya-tanya, 

kalau seperti itu saya malah 

gak pa pa.  

  

Nanyanya nanya 

gimana bu? 

Kenapa to ini bu? Gitu 

pertanyaanya. Marsha kalau 

jalan-jalankan pakai sepatu 
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khusus jadi ditanya-tanya 

kok sepatunya gini bu? 

Waktu itu pernah tu mbak 

saya ke simpang lima 

ketemu bapak, ibu sama 

anaknya. Anaknya 

ngomong sepatunya 

dibikinkan nkayak gini biar 

mbak bisa ikut jalan-jalan. 

Ternyata punya anak CP 

juga. trus tanya-tanya 

sepatunya marsha 

dibikinkan dimana.  

Ketika jalan-jalan 

ada perasaan 

jengkel karna 

dilihatin. Sempat 

ga ada perasaan 

ketika besok mau 

jalan lagi ada 

perasaan malas, 

nanti dilihatin 

lagi. 

Gak mbak.. ga ada.  Jalan 

ya jalan aja. 

Cuma ga jalan-jalannya 

setelah ada davin itu. Kan 

harus banyak orang. Supaya 

bisa di kontrol soalnya kan 

saya gendong marsha 

bapaknya harus nurunin 

kursi roda. Pernah tu ke 

kolam berenang kita Cuma 

berempat aja. Pas turun 

saya masih gendong marsha 

bapaknya nurunin kursi 

roda davin sudah lari ke 

kolam berenang, nah itukan 

repot mbak. Untungnya 

davin Cuma dipinggir kolah 

trus kembali lagi. Yang 
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kayak gitu kan mbak, 

takutnya lepasnya ga 

terawasi kan repot. 

Kalau pas mau 

pergi gitu marsha 

nya ibu gendong 

apa duduk 

sendiri? 

Duduk sendiri, saya 

disebelahnya. Davinnya 

yang sendiri didepan. Kalau 

enggak nanti dia yang 

lompat ke belakang. Ya gitu 

ajaa. 

  

Berarti 

kesehariannya 

rame dan 

luarbiasa ya bu. 

Iya mbak. Rame banget.   

    



143 
 

Verbatim Wawancara 

Subyek II 
 

Pertanyaan Jawaban Analisis Kode 

Selamat Pagi Selamat pagi   

Sebelumnya nama Ibu 

siapa ya? 

S.P.N  Identitas 

subyek 

Usia Ibu? 39 tahun  Identitas 

subyek 

Saat menikah usia 

berapa bu? 

22   Identitas 

subyek 

Sekarang memiliki 

berapa orang anak? 

2 anak  Identitas 

subyek 

Yang pertama? Kelas 2 SMP   

Yang kedua? Ini baru masuk TK, 

observasi. 

  

Apakah benar Ibu 

memiliki anak 

cerebral palsy? 

Iya   

Pada saat hamil adek 

A, usia Ibu saat itu 

usia berapa ya? 

Usia saya, sekarang usia 39 

dia kan usia 8 tahun, 30 

kayaknya. 

 1a 

Bagaimana bu saat 

kehamilan dek A? 

Saat haml itu baik-baik saja, 

lahirnya normal Cuma 

setelah usia 3 bulan itu dia 

kena step masuk rumah sakit 

sampe 3 hari trus umur 7 

bulan juga step masuk 

rumah sakit trus umur 9 

bulan juga step masuk 

Kondisi anak 

setelah lahir 

3a 
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rumah sakit lagi.jadi kalau 

dilihat dari pas pertama 

kelahiran dokternya ya 

bilang normal biasa, wong 

dia lahirnya juga 3 kg. 

Perkembangannya setelah 3 

bulan, 7 bulan dan 9 bulan 

pertumbuhannya agak 

berkurang gitu. Badannya 

tambah kecil kecil kecil, trus 

badannya lemes semua 

mbak. Kayaknya kayak ga 

ada tulangnya lemes gitu. 

Saat kehamilan cek 

kesehatan rutin 

dilakukan? 

Iya rutin setiap bulan, 

cuman kan di bidan. 

 1c 

Tapi itu ga ada 

masalah ya? Ga ada 

menunjukkan hal-hal. 

Normal mbak, itukan juga 

cek jantung juga. Cek 

jantung menunjukkan 

normal. Trus dia pernah 

sakit kuning waktu usia 2 

bulan kalau ga salah 

sebelum step dia pernah 

sakit kuning. Masuk rumah 

sakit juga. Umur 2 bulan. 

Kondisi anak 1b 

 

3a 

Kondisi kesehatan dek 

A dari usia 0 sampai 1 

bulan menuju 2 bulan 

itu bagaimana bu? 

Biasa. Pertumbuhannya itu 

biasa agak meningkat gitu. 

Setelah dia step step itu 

badannya naiknya susah 

gitu. Tadinya umur 2 bulan 

Kondisi anak 3a 
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dia uda aaa.... ngoceh 

ngoceh gitu setelah dia step 

malah diem terus. Ndak ada 

suaranya sama sekali, ndak 

nangis ndak ini apalagi dia 

masuk rumah sakit lagi 

umur 7 bulan, 9 bulan 

masuk rumah sakit lagi ya 

sama gara-gara step itu. 

Kapan pertama kali 

Ibu tahu kalau dek A 

itu cerebral palsy? 

Itu semenjak yang dia 9 

bulan kan dia belum bisa 

apa-apa, masih tiduran gitu 

aja ya trus saya bawa ke 

dokter, saya konsultasikan 

sama dokter ini kok putra 

saya 9 bulan kok masih 

tiduran gitu kepala belum 

bisa ngangkat trus ini sama 

dokternya dibilang ini tu 

karena dari pertama karna 

gangguannya itu habis step 

itu kan mungkin mengenai 

sarafnya dia, dari sarafnya 

itu kemudian kontak sama.. 

apa namanya.. motoriknya 

dia. Karena pusatnya kan 

diotaknya dia. Jadikan terus 

kakinya kok kayaknya 

mengecil gitu. Kesannya 

kan kayak kepalanya besar 

trus badannya kecil, kan 

Anak 

didiagnosis 

cerebral palsy 

3b 
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kaki nya mengecil semua ya 

karna itu pertumbuhannya 

itu gak normal karna 

motoriknya kan uda 

terganggu. Dari hasil 

stepnya itu.  

Jadi usia 9 bulan baru 

di nyatakan dek A 

cerebral palsy? Itu 

setelah menjalani 

pemeriksaan apa ga 

bu? Atau hanya 

konsultasi ke dokter? 

Hanya konsultasi ke dokter.   

Kemudian dokter 

menyatakan kalau 

adek cerebral palsy? 

Iya.    

Saat itu ibu datang 

kedokter bersama 

siapa? 

Sama bapaknya. Dulu kan 

saya di Jakarta mbak, di 

rumah sakit Fatmawati. Trus 

kebetulan bapak kan tugas 

pindah ke Semarang, baru 

pindah kesini waktu usia 1 

tahun. Dulu waktu 1 bulan 

dari lahir sampai 9 bulan 

kan disana. Dia 1 tahun 

bapak pindah ke Semarang 

saya juga ikut kesini. 

  

Pertama kali waktu 

mendengar dek A 

dinyatakan dokter 

Ya kita terima aja mbak, 

namanya keadaannya juga 

uda begitu kan. Kita 
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bahwa CP bagaimana? namanya orangtua harus 

terima, kan anak sendiri. 

Ada perasaan ga 

percaya ga bu? 

Sebenarnya ga percaya 

mbak, tapi gimana namanya 

juga uda terjadi. Memang 

kenyataannya begitu biar 

gimana juga dia anak kita 

sendiri keluar dari 

kandungan kita sendiri ya 

kita terima 

Primary 

Phase 

Denial 

5a 

Boleh ceritaka tentang 

ketika ibu mendengar 

itu, perasaan yang 

dirasakan oleh ibu saat 

itu. 

Sebenarnya ya sedih juga, 

karna ya apakah kesalahan 

dari kita? Kesalahan dari 

apa, kayak menyalah kan 

diri sendiri itu loh saya. 

Perasaan apa salah saya? 

Dulu waktu hamil apa 

gimana gitu kurang 

merawat, pas dia keluar saya 

kurang kontrol gini gini. 

Cuman waktu di pikir ah 

namanya juga uda terjadi 

kita kan uda usaha toh 

waktu dia step saya uda 

berusaha saya bawa 

kerumah sakit secepatnya 

yang terdekat gitu mbak. 

Kenyataannya memang apa 

namanya dokter mengatakan 

begitu kita harus terima apa 

Primary 

Phase 

Grief 

Secondary 

Phase 

Guilt 

5a 
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adanya  

Bagaimana dengan 

respon bapak saat itu? 

Sama juga begitu, malah dia 

yang lebih tabah malah dia.  

Pertama mendengar itu 

dibilang yauda namanya 

memang kenyataannya 

begini ya kita rawat, 

namanya anak begini kan 

lebih apa, lebih perlu apa 

namanya... pengawasan 

yang lebih banyak ya.. dulu 

kan saya kerja mbak, ketika 

itu suami bilang yauda kamu 

ga usa kerja diurus aja 

sendiri dia ga mau yang urus 

orang, pokoknya harus 

kamu yang urus. Dia lebih 

maunya diurus sama saya 

sendiri, dari pada sama 

orang lain.  

 4a 

Berarti dari 0-9 bulan 

itu dibantu oleh 

pengasuh? 

Enggak.   

Itu juga ibu 

mengurusnya sendiri?? 

Iya   

Berarti ibu keluar? Memang begitu melahirkan 

suami uda bilang begini 

nanti pokoknys kalau uda 

melahirkan kamu keluar. 

Cuman kan saya mikirnya 
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dari pada Cuma dirumah aja. 

Kan belum tau kalau anak 

begitu. Begitu habis 40 hari 

saya masuk kerja setelah dia 

sering sakit dan sakit saya 

keluar apalagi setelah 

mendengar dia begitu. 

Bapakya bilang yauda kamu 

ga usa kerja. Pokoknya 

konsentrasi sama anak. Biar 

bagaimanapun yang diatas 

kan sudah ngasi apa rejeki 

ya mbak namanya anak, 

yang diatas uda tau kan pasti 

dikasi jalan lah. Buat terapi 

kan dia ada terapi-terapinya. 

Kenyataannya dari umur 9 

bulan itu sampai sekarang 

dia terapi terus.  

Berarti sejak adek 

dinyatakan cerebral 

palsy langsung 

menjalani terapi 

hingga hari ini gitu ya? 

Rutin ya dilakukan? 

Iya   

Bagaimana dengan 

reaksi keluarga besar? 

Maksudnya keluarga dari 

suami sama keluarga dari 

saya? Gimana ya, hehehe 

kadang ya juga kalau dari 

keluarga saya sih sama ya 

Reaksi 

keluarga besar 

positif 

4b 
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menerima juga cuman kan 

kadang ya hmmmm dia kan 

suka namanya anak gitu kan 

kurang mengerti namanya 

dia kalau main sama 

temennya dulu kadang dia 

suka jahil, suka gigit. Tapi 

semenjak dia sekolah ini 

agak berkurang gak jahil 

sama temannya. Dulu suka 

jahil sama temen-temennya 

sama saudara-saudaranya. 

Kemudian keluarga 

besar bagaimana bu? 

 Ya menerima kok mbak. 

Memang karna sudah 

dijelaskan sama kita 

kemudian mengerti memang 

keadaanya begitu, sudah 

saya jelasin si A ini anaknya 

gini gini gini gak kayak 

anak biasanya dia banyak 

ada kekurangan-

kekurangannya. Keluarga 

juga sudah menerima. 

Reaksi 

keluarga besar 

4b 

Ketika mengasuh kan 

ibu mengasuhnya 

sendiri ya dari awal 

sampai hari ini pernah 

ga sih ada perasaan 

seperti kayak apa 

yaputus asa 

Kadang ada itu mbak. 

Kadang suka gini kita 

kadang keadaan uda capek, 

kadang-kadang yang dia 

minta kita ga tau kan 

bicaranya kan juga belum 

lancar kadang dia suka 
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ngamuk gitu loh mbak. Atau 

kita diamuk-amuk, kita 

tanya minta apa? apa? minta 

apa? kita ga tau, paling ya 

ngamuk. Kadang-kadang 

kita suka ya Allah apa dia 

emang kadang-kadang suka 

berilah saya kesabaran untuk 

menghadapi dia, mudah-

mudahan saya dikasi 

kesabaran untuk 

menghadapi anak saya itu. 

Kadang ni suka kesal juga 

cuman mau gimana, mau 

kita pukul dia sampai 

apapun kan dia ga ngerti kan 

malah nanti kalau kita itu 

nanti kita nyesel sendiri, 

kadang kalau sudah jengkel 

gitu suka saya jewer kuping 

nya atau saya cubit pahanya 

atau nanti pas dia tidur saya 

kalau lihat suka nangis 

sendiri mbak. Oh kadang-

kadang saya kurang kontrol 

ya apa karna saya kecapean, 

habis ngurus dia trus kesel 

dia ngamuk minta apa kita 

juga ga tau, dia juga mau 

minta apa kita ga tau. Kalau 

dia tidur kita suka nyesel 

 

 

 

 

 

Secondary 

phase 

Anger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primary phase 

grief and 

depression 

 

 

 

 

 

5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a 
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sendiri, iya tadi saya nyesel 

habis nyubit apa jewer 

kupingnya. Padahal 

gimanapun dia, dia ga tau 

kan lagi apa dia, sekeras 

apapun benda itu dipukulkan 

kedia dia kan ga tau, yang 

tau dia cuman gimanalah 

pokoknya.kitanya yang 

harus bisa, apah.. 

menyadarinya sendiri.  

Pernah ga Ibu seperti 

merasa ya ampun ini 

kayak bukan anak 

saya. 

Ga pernah kalau itu   

Berarti bener-bener 

Ibu ini anak saya. 

Ga pernah saya mbak.    

Bagaimana dengan 

lingkungan rumah?? 

Lingkungan rumah, ya 

namanya itu ya namanya 

anak-anak ya mbak ya dia 

kadang suka ya suka 

membeda-bedakan. 

Bermain. Kadang saya juga 

suka sedih ya mbak kalau 

dia lagi ikut temennya nanti 

temennya awas ada A nanti 

pada pergi gitu, kalau 

orangtuanya sih uda pada 

tau tapi ka;au anak-anaknya, 

saya kan ga pernah nyalahin 

Respon 

lingkungan 

 

 

 

Secondary 

Phase 

Grief and 

depression 

 

 

 

 

4c 

 

 

 

 

5a 
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anak-anak yauda ga pa pa 

.saya kadang ga pa pa gitu. 

Kadang ada anak-anak yang 

ngerti mbak, anak-anak 

kecil ada yang ngerti ada 

juga yang ga ngerti, kan gak 

semuanya gitu. Kalau 

orangtuanya sih uda tau 

jangan gituin A, A pengen 

maen cuman kan namanya 

anak-anak kan. Dulu saya 

suka gitu mbak, semenjak 

saya ketemu dengan 

saudara-saudara saya yang 

ada disini saya jadi kuat hati 

gitu kalau ada seumpama 

anak kecil yang ga mau 

berteman sama anak saya, 

saya sekarang sudah apa 

namanya setelah bertemu 

dengan saudara-saudara 

yang ada disini agak tegar. 

Oh berarti diluar sana masih 

banyak yang kayak anak 

saya ga Cuma saya aja. Dulu 

saya sebelum sekolah juga 

suka sedih dia pengennya 

juga main sama temennya 

kalau ada temennya dia 

nimbrung gitu, kalau sudah 

gitu nanti dibilang awas ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan 

positif dari 

sesama 

orangtua anak 

cerebral palsy 

Tertiary 

Phase 

Adaptation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c 

 

 

 

 

 

 

5a 
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A belum bisa ngomong 

belum bisa jalan gitu. Saya 

suka sedih, nanti saya 

bilangnya dek A juga 

pengen jalan juga pengen 

bicara cuman kan belum 

waktunya gitu. Nanti juga 

ada anak-anak yang ngerti 

ada anak-anak yang ga 

ngerti, namanya juga anak-

anak. Kadang saya kasi tau 

gitu, o gitu.. trus nanti ada 

yang ngajak ada yang ben 

ditinggal pergi, sedihnya 

gitu mbak. Tapi kalau 

sekarang uda terbiasa gitu 

mbak.  

Hal itu cukup kuat dan 

cukup membuat hati 

Ibu sedih ketika A usia 

berapa? 

Ya usia bermainlah 3-4 

tahun. Ya namanya uda 

mulai bisa berjalan, kalau 

umumkan uda masuk PAUD 

ya namanya. Dia sementara 

belum bisa jalan belum bisa 

bicara saya itu merasa sedih 

harusnya sudah bisa sekolah 

tapi dia masih duduk belum 

bisa berdiri paling sedih itu. 

 

 

 

 

Primary 

Phase 

Grief 

5a 

Pembedaan-

pembedaan dari 

lingkungan sekitar 

Sudah enggak, apalagi anak 

saya sudah sekolah udah ga 

kayak yang dulu. 

tertiary phase 

adaptation & 

reorganization 

5a 



155 
 

masih terjadi sampai 

sekarang? 

Berarti ketika bermain 

dirumah tetap bermain 

seperti biasa seperti 

anak-anak lainnya? 

Dia maunya bermain. 

Cuman kadang teman-

temannya yang suka ga mau 

mbak.  

  

Itu sampai sekarang? Sampai sekarang uda 

kadang sudah bisa ikut. 

Cuman dia semenjak 

sekolah kan uda siang uda 

capek tidur. Nanti dia 

bangun uda sore, bangun 

tidur ngerjain PR. Jadi 

waktu bermainnya uda 

berkurang sekarang mbak. 

  

Malah banyak 

bermainnya disekolah 

gitu ya bu? 

Iya, kan karna setengah hari 

masih disini nanti pulang 

sekolah masih terapi, pulang 

sampai rumah kan sudah 

capek. Semenjak sekolah itu 

malah jarang bermain. 

Pulang sekolah tidur, habis 

makan tidur trus bangun 

sore diajak sama kakaknya 

yok belajar. 

  

Kakaknya laki-laki apa 

perempuan? 

Perempuan,   

Berarti sekarang 

kakaknya usianya 

sudah.. 

Kelas 2 SMP.   
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Bagaimana 

kakaknya?? 

Kakaknya ya dia mengerti 

kok. Maksudnya dia 

mengerti malahan dia tau 

sendiri mbak, tau dia baca-

baca oh berarti adek 

termasuk ini ya bu? Trus 

saya bilang makanya kamu 

yang ngertiin adek, namanya 

adek begitu. Oh iya bu, 

kasian ya bu adek.. dia suka 

malah kalau ada temannya 

mengejek malah suka marah 

dianya. Kesannya kayak 

sayang sama adeknya, kalau 

ada yang ngejek adek nya o 

A gini... dulu belum bisa 

jalan kan banyak yang 

bilang.. o.. A rung iso 

mlaku! O awas koe, malah 

digituin. Berarti kan dia uda 

tau keadaan adeknya 

memang seperti itu. Dia uda 

menerima juga kalau 

kenyataannya adeknya 

begitu. Kebetulan kalau 

anak perempuan kan beda 

ya mbak sama anak laki-

laki. Sudah tau mengerti, 

sudah saya ceritakan juga 

kalau adek begini. 

  

Ketika ibu Dulu waktu A belum jalan   
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menceritakan kalau 

kondisi adiknya itu 

kapan? 

mbak. 

Berarti ketika kakak 

masih SD ya? 

Iya masih SD    

Bermain bersama 

dirumah? Sering? 

Iya mbak.   

Tadi kata ibu sempat 

belajar sama 

kakaknya? Itu belajar 

apa biasanya bu? 

Kalau ngerjain PR sukanya 

sama kakaknya. 

  

o.. PR dari sekolah 

sini? 

Kalau sama saya suka baru 2 

ini uda ditarik. Nanti kalau 

sama kakanya malah mau, 

ayo sama mbak AN dia 

mau. Kadang kalau suka 

ayok, mungkin agak takut 

sama saya karna saya agak 

keras, ayo dikerjain! Dia 

malah nanti dia malah 

ditaruh. Kalau kakaknya kan 

enggak ayo.. gitu.. kalau 

dibilang sama gurunya itu 

jangan terlalu lembek bu 

kalau ngajar A soalnya dia 

di kelas dia suka ngelamun 

nanti kalau ibu terlalu 

lembek nanti dia malah, ya 

bukannya kita mau kasar 

sama anak sendiri ya mbak, 

Peran subyek 

sebagai Guru 

5e 
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itu juga kedepannya dia 

juga. Disini kita bukannya 

galak tapi agak disiplin gitu 

kalau sama dia. Dulu kita 

suka ngajarnya dia agak 

santai gitu mbak, trus dia 

suka ngelamun, nah itu 

disuruh sama gurunya juga 

begitu.  

Boleh ceritakan ga 

bagaimana keseharian 

Ibu bersama dengan A 

sejak A kecil 

Banyak sekali ya mbak, 

maksudnya kegiatannya? 

Dulu kalo ya saya terapi, 

kalo dulu sebelum terapi, 

kalo dulu kan jatah 

terapinya siang kalo enggak 

pagi. Gantian, kalo pagi 

saya jemur tiap pagi ya 

sekitar kalo ga 15 menit ya 

setengah jam. Ada yang kasi 

tau kalau pagi dijemur 

matahari  biar bagus biar 

tulangnya kuat. Sebelum dia 

berjalan sampai dia berjalan, 

iya sampai dia berjalan, tiap 

pagi kadang tetangga bilang 

tiap pagi kok lisa dijemur 

ya?? Karna ya kena sinar 

matahari biar tulangnya 

bagus, dulu kan badannya 

agak lemes-lemes gitu saya 

coba pagi jemur siang saya 

 

 

 

 

 

 

Peran 

mengasuh 

 

 

 

 

 

 

5c 
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coba antar terapi. 

Ibu mengurusi semua 

keperluannya A? 

Mulai dari 

memandikan? Itu 

semua ibu yang 

tangani? 

Iya, mandikan. Sebelum 

jalan mandinya pakai ember. 

Semenjak dia sudah mau 

berdiri sudah enggak. Umur 

3 tahun kan dia mulai berdiri 

cuma pegangan itu ga pake 

ember.  

Peran 

mengasuh 

 

Makannya disuapin 

atau? Sekarang masih? 

Suapin, sekarang kadang 

saya juga dulang sendiri biar 

belajar dia. Tapi yo lama 

kalo makan sendiri sampai 

tumpah-tumpah, kadang 

sampai setengah jam. Tapi 

kan ngelatih dia biar bisa 

mandiri. 

Peran 

mengasuh 

 

Kalau disuapin? 

Berapa lama? 

Kalau disuapin ya cepet, 

paling 15 menit sudah. Dulu 

kalau enggak sambil nonton 

TV, kalau sambil nonton TV 

ini uda diem gak dikunyah 

ininya, makanya saya kalau 

kadang kalau saya nyuapin 

ga suka didepan TV kadang 

ya diajak main. Biar cepet. 

  

Ketika 9 bulan itu dari 

Jakarta kemudian usia 

1 tahun itu pindah ke 

Jakarta, berarti dari 

usia 9 bulan ke 1 tahun 

Iya   
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itu ada jarak 3 bulan 

sendiri ya bu ya, 

berarti itu sudah mulai 

terapi 

Di Jakarta juga? Enggak, usia 9 bulan itu 

saya sudah pindah kesini. 

Jadi dua bulan itu enggak. 

Karna kalau kelamaan kan 

dia suka ngamuk-ngamuk, 

kita ga tau dia mau nya apa, 

mau minta ini ga ada yang 

bisa tau, kemudian terapi 

disini di YPAC semenjak 

usia 1 tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

Anak subyek 

menjalani 

proses terapi 

 

 

 

 

 

 

 

5f 

Usia 1 tahun A 

langsung disini terapi, 

terapi sampai usia 

berapa itu bu? 

Sampai usia umur 4 tahun 

itu dia sudah bisa berjalan.  

  

4 tahun sudah bisa 

berjalan? Kemudian 

tahun ini masuk 

Enggak ini kan sambil 

observasinya jalan dulu, 

karna kata dokterkan bu 

karna dia belum bisa jalan 

sementara terapinya 

dikonsentrasikan ke jalan 

dulu, trus nanti terapinya OT 

sama wicara. 

  

Baru ini masih TK ya? 

Berarti baru masuk 

bulan Juni kemaren? 

Iya.   

Terapi yang selama ini Fisioterapi, okupasi sama Terapi yang 5e 
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dijalani cuma terapi 

fisioterapi? 

wicara dijalani 

Itu semua ibu yang 

nganterin sendiri? 

Iya   

Berangkat dari rumah 

naik apa bu? 

Naik bus. Kalau bapak libur 

ya diantar. 

Peran 

mengantarkan 

terapi 

5f 

Sampai hari ini? Iya   

Berarti 

menggendongnya? 

Iya, dari sebelum bisa jalan.   

Sampai hari ini gitu 

ya? 

Iya.   

Nah kalau di bus kan 

orang pasti melihat kan 

bu ya? Nah itu gimana 

bu? 

Iya, kadang-kadang suka itu 

mbak... sekarang saya sudah 

berbesar hati ya memang 

keadaannya seperti itu. 

Kadang suka ada yang kok 

ngeliatin anak-anak gini, 

kadang kan suka 

perbedaanya gini, kan ada 

yang tau ya mbak ya, ada 

juga yang ga tau ya mbak 

ya. Kalau yang tau suka 

ngeliatin cuman kadang-

kadang ada yang mau 

bertanya ada yang cuman 

liatin. Kalau ada yang 

bertanya pasti saya jawab 

dengan sejujurnya, memang 

dia anaknya keadaannya 
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begini begini saya jelasin 

apa adanya. 

Kan kata ibu tadi 

sudah mulai berbesar 

hati? Awalnya pasti 

berat ya bu nah itu 

bagaimana bu? 

Kan setiap hari harus 

berangkat kesini? 

Berat sekali mbak. Apalagi 

sebelum berjalan masih di 

gendong.  

Reaksi 

lingkungan  

4c 

Pernah ga ibu berfikir 

sampai ga mau 

berangkat terapi karna 

hal itu saja? 

Ga pernah.   

Tetap setiap hari 

dijalani untuk 

berangkat terapinya itu 

ya? 

Malah saya semangat mbak, 

pengennya biar dia cepat 

berjalan. 

  

Malah semakin rajin 

begitu ya bu? 

Iya, hehehe (ketawa) gimana 

biar kita ga gendong gitu. 

Jadikan ga begitu repot kalo 

jalankan nuntun aja ga 

begitu repot. 

  

Ketika ketemu dengan 

orang perjalanan dari 

mangkang ke sini kan 

banyak yang kata ibu 

yang bertanya malah 

ada yang ngeliatin. 

Ada yang ngejek ga bu 

mungkin? Pernah ga 

Pengalaman saya sih enggak 

ya, cuman kalau yang 

ngeliatin itu banyak. 

Ngeliatin yang bertanya juga 

ada. Putrane ngene-ngene? 

Saya jawab apa adanya 

wong memang begitu, 

malah biasa nya ada yang 
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mendapatkan 

pengalaman seperti 

itu? 

ngasi support oh yauda bu 

yang sabar aja, memang ada 

yang suka ngasi tau gitu 

kalau kita jawab apa adanya, 

kan ada yang orang yauda 

yang sabar bu anak yang 

begitu memang butuh 

kesabaran, ya kitanya kan 

jadi tambah apa tegar kan 

kalau ada yang kasi 

semangat gitu.  

Reaksi 

lingkungan  

5c 

Dari mangkang 

menuju kesini berarti 

ganti berapa bus? 

Cuma 1 kali.   

O berarti Cuma satu 

kali langsung berhenti 

disini? Ada? 

Ada. Bus trans   

Alasan untuk tidak 

menggunakan 

pengasuh? 

Saya pikir begini mbak kita 

aja kadang kecapean suka 

mau apa, kesel gitu. Apalagi 

kalau dia dipake itu sama 

orang. Pikiran kita kan nanti 

anak saya di sia-sia, apalagi 

dia kan ga begitu mengerti 

kayak anak biasanya gitu. 

Saya suka kepikiran gitu.  

Subyek tidak 

menggunakan 

jasa pengasuh 

5c 

Jadi seperti ga rela? Ya, takut nanti kalau di apa-

apain, sedangkan kita 

sebagai orangtua aja kadang 

suka kesel, kadang kalau dia 

  



164 
 

minta apa kita suka ga tau, 

apalagi sama orang. Udah 

sama saya aja, biar diasuh 

sendiri bagaimanapun juga 

ga boleh, bapaknya juga 

suka ga boleh. 

Berarti yang kekeh 

dari pertama tidak 

pakai pengasuh itu 

adalah bapak? 

Iya   

Berarti bapak sayang 

banget sama A? 

A iya sayang banget, kalau 

saya cubit kadang dia malah 

marah. Kalau saya marah 

malah wah nek diseneni 

awas yo.. dia malah gitu. 

  

Untuk tidur bu? A 

tidur dengan siapa? 

Tidur dengan saya sama 

kakaknya juga 

Peran 

Mengasuh 

5c 

Oh berempat? Bertiga, bapaknya sendiri   

Oh itu dari kecil? Iya dari kecil seperti itu.   

Nah sebelum tidur dek 

A senengnya diapain 

bu? 

Dia sukanyanya dielus-elus 

kepalanya. Kadang suka 

minta sendiri kalau dia itu 

ma. (memeragakan kepala 

dielus) kadang minta guling 

gitu nanti lama-lama tidur 

sendiri 

Peran 

mengasuh 

5c 

Boleh ceritakan ga sih 

bu kesulitan-kesulitan 

apa yang Ibu alami 

selama merawat dek A 

Susahnya itu sampai 

sekarang kan dia malam 

masih ngompol ya mbak ya, 

malam-malam masih 

Kesulitan- 

kesulitan yang 

dialami 

5i 
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ini? kencing, sedangkan dia 

usianya kan uda 8 tahun. 

Biasanya kan 8 tahun sudah 

enggak, apa karna dia belum 

bisa bicara. Tapi sudah saya 

ajarin kalau dia mau tidur 

saya ajak kencing nanti 

kalau saya dia malam itu 

kebangun saya ajak ke 

belakang gitu biar dia 

kebiasaan. Uda gitu dia juga 

kencing lagi. Dia kalau 

makan kadang-kadang suka 

susah gitu mbak. 

Susah gimana bu? Kalau mau disuapin dia uda 

tau, dia uda tutupin 

mulutnya gitu. 

Peran 

mengasuh 

 

Tutup rapet mulutnya? Iya, nanti emoh-emoh gitu. 

Makanya kalau saya suapin 

suka saya ajak main  

  

Itu dari kecil? Iya sampai sekarang.   

Makan nya susah itu 

memang karna dia ga 

mau makan atau pilih-

pilih makanan? 

Semua. Dulu malah kecil 

makanannya di blender, 

dulu kalau makan keras 

sedikit muntah, makan nasi 

maksudnya nasi normal itu 

umur 5 tahunan. Itupun saya 

bertahap dari di blender, 

buat bubur sendiri itu trus 

sekarang saya masak nasi 
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agak lembek. Karna kalau 

terlalu keras gitu dia juga ga 

mau. Ga ditelen nanti malah 

dimuntahkan keluar. 

Selain itu ada lagi bu? 

Kesulitan-

kesulitannya? 

Ya itu kalau dia suka 

ngamuk dia minta apa kita 

ga tau, apa karna dia 

kecapean atau karna dia 

minta sesuatu kita ga tau, 

suka ngamuk dia. Kalau dia 

mau buang air besar harus 

kita pegangi? Dia kan walau 

sudah berjalan jongkok 

belum bisa. Belum bisa 

jongkok sama naik tangga 

sama turun tangga belum 

bisa. 

 

 

 

 

Peran 

mengasuh 

 

Berarti adek 

mengalami istilahnya 

bagian otot yang 

paling lemah kaki? 

Iya kaki sama lutut.   

Kalau bagian kepala 

ini bagian leher kuat? 

sekarang sudah mulai kuat. 

Cuma kaki aja, makanya 

sama dokter konsen di 

fisioterapi. 

  

Apakah ibu bergabung 

dengan komunitas 

orangtua cerebral 

palsy?  

Enggak   

Jadi temen-temen yang Iya   
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istilahnya dapat temen-

temen yang punya 

anak cerebral palsy 

cuma disini? 

Itu bagaimana tu bu? 

Ketika ada dengan 

teman-teman yang ada 

disini kadang 

mendapat kekuatan 

ga? 

Iya, ya itu semenjak kita 

disini jadi menambah 

kekuatan kita untuk 

mengurus anak kita. 

Dukungan 

lingkungan 

sekitar 

4c 

Sering bertukar-tukar 

cerita? 

Iya, kalau dirumah gimana 

dia menceritakan anaknya 

kalau dirumah gimana, nanti 

saya juga menceritakan anak 

saya kalau dirumah gimana. 

  

Berarti dapat banyak 

pengetahuan 

pembelajaran disini? 

Iya, kadang suka sama, oh 

sama anak saya juga 

dirumah juga begitu. 

  

O berarti normal 

berarti biasa gitu ya? 

Iya, berarti biasa ya, ga 

cuman saya aja yang alami 

itu. Kadang juga suka sama, 

iya ini juga makannya susah.

  

Waktu Ibu tau kalau 

adek cerebral palsy, 

ibu ada mencari info-

info apa itu cerebral 

palsy? Ada? Itu 

mencarinya dengan 

cara apa? 

Saya dulu kan punya 

saudara kebetulan kerja di 

rumah sakit. Di apotik, 

kemudian dia kasi tau gini-

gini gitu, lagian juga sudah 

konsultasi dengan dokter 

jyga, dijelasin juga anak kita 

gini gini. 
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Pernah ini ga bu? 

Sampai khusus beli 

buku tentang cerebral 

palsy? Bagaimana 

penanganannya dan 

segala macem. 

Oh kalau itu malah 

kakaknya. Suka nyari-nyari 

kalau ya apa sama 

temennya, beli buku di toko 

buku. Dulu pernah beli buku 

Cuma sedikit ga banyak, 

masih saya simpen itu 

sampai sekarang, yang nyari 

malah dia kadang mungkin 

saya juga ga ada waktu 

karna sudah ngurus dia, 

kadang-kadang kalau 

dirumah sudah capek. Ga 

pernah kemana-mana. 

  

Pastikan dalam 

keseharian bapak 

bekerja dari senin 

sampai sabtu 

kemudian kakaknya 

juga sekolah adek juga 

sekolah, pasti kan juga 

butuh waktu khusus 

untuk pergi bersama. 

Iya kadang-kadang, 1 bulan 

2 kali . 

  

Biasanya itu kemana 

bu? 

Kita tu kadang kalau hari 

minggu itu kita pagi suka ke 

laut, pas ndak masuk. Kalau 

enggak ke kebun binatang. 

Apa itu 2 bulan sekali 3 

bulan sekali. Lihat dana nya 

juga mbak. 
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Apa harapan Ibu untuk 

A selanjutnya? 

Harapannya anak saya 

begitu dia uda disekolahkan 

uda agak mengertilah. 

Harapan saya dia bisa 

berjalan lancar seperti anak 

lainnya. Buat kebutuhan dia 

besoknya ya mbak ya, 

namanya juga orangtua kan 

suatu saat pasti akan 

meninggalkan dia makanya 

kalau saya minta dia bisa 

mandiri lah, dia bisa 

kebutuhannya dia bisa 

sendiri. Kita sudah agak 

tenang makan sudah bisa 

sendiri, paling enggak kan 

kebutuhannya dia bisa 

sendiri. Kalau misalnya 

yang lainnya kita ga tau ya, 

dia sekolah nya juga beda 

disini juga ada pelajarannya 

mandiri disini diajarin 

mandi sendiri, makan 

sendiri , berjalan sendiri 

kemudian kedepannya dia 

bisa mengerjakan sendiri 

paling enggak, ga 

membutuhkan bantuan 

orang lain lagi. Suatu saat 

kan dia juga butuh apah? 

Pastikan dia harus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan ibu 
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mengerjakan dengan 

sendirinya selamanya ga 

mengandalkan saya ya 

mbak, namanya kita 

orangtua suatu saat pasti 

meninggalkan dia, makanya 

saya minta dia bisa apa 

jalannya juga bisa normal 

paling enggak dia bisa buat 

apa yang dia bisa sendiri. 

Paling enggak nomor 1 bisa 

untuk keperluannya sendiri. 

Pernah ga ibu itu 

seperti Tuhan bok saya 

minta anak saya 

disembuhkan? 

Pernah, sering.   

Mungkin nanti ganti 

nya apa kalau anak 

saya sembuh. 

(ketawa) tiap malam sampai 

sekarang saya berdoa mbak 

minta mujizat supaya dia 

bisa bicara. Setiap malam 

berdoa nya seperti itu, 

paling enggak walaupun 

bicara ga lancar tapi kita 

bisa ngerti dia mau nya apa. 

jalannya juga supaya dikasi 

yang lancar. Setiap malam 

itu saya minta sama yang 

diatas.  

Tertiary 

Phase 

Bargaining 

 

Ibu yang mengasuh, 

merawat, menyiapkan 

Sebenarnya kesulitan juga 

cuman namanya orangtua, 

Peran  

provider 

5c 
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segala sesuatu 

kebutuhannya, 

mengajari juga 

katanya. Maaf ni bu 

sebelumnya untuk 

biaya sendiri kan tidak 

sedikit, setiap hari 

harus terapi dan 

sekarang juga sudah 

sekolah. Itu bagaimana 

bu apakah mengalami 

kesulitan? 

saya juga sempat bantu 

suami juga jualan kue taruh 

di warung-warung. Buat 

biaya teraapi juga. Cuman 

setelah bapaknya lihat saya 

kasihan gitu, uda capek 

antar terapi pulangnya buat 

kue nanti nganter-nganter 

sampai sekarangpun saya 

masih cari tambahan ya 

kalau saya sempet saya 

bikin kue taruh diwarung. 

Tapi selalu di 

usahakan ya jangan 

sampai dek A ini 

berhenti terapi.  

Iya, sangat.   

Pernah ga bu selama 7 

tahun ini sampai 

istilahnya berangkat 

terapi pun ga bisa. 

Pernah. Ndak punya uang 

itu libur. 

  

Berapa lama itu bu? 

Kapan? 

Paling itu kalau 1 bulan 1 

kali lah ga punya uang dan 

libur terapi. Tapi ga setiap 

bulan kok, kita juga usaha 

biar tetap berangkat terapi.  

  

Waktu libur itu kan 

dek A ga terapi, berarti 

deirumah ibu ulangi 

sendiri? 

Dirumah. Saya ajarin kayak 

disini itu. 

  

Misalnya ga libur, pas Iya. Saya sendiri yang Peran   
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masuk gitu terapi-

terapi yang biasa 

dilakukan disini 

diulangi juga ga 

dirumah ketika malam 

hari? 

lakukan. Guru 

(pengganti 

terapis) 

5e 

Biasa berapa lama itu 

bu? 

Paling lama biasanya 15 

menit sampai setengah jam. 

  

Kalau disini 1 jam ya? 

1 jam rutin dilakukan? 

Iya.   

Hari ini kegiatannya 

dek A selain sekolah? 

Hari ini terapi Okupasi 1 

jam 

  

Baik terima kasih 

sekali untuk 

wawancara hari ini, 

mungkin nanti bisa 

kita lanjutkan di hari 

kedepannya. 

   

Baik untuk 

melanjutkan cerita 

yang kemarin bu. 

Adek kalau tidur 

malam sama siapa bu? 

Sama saya Peran 

mengasuh 

5c 

Dari kapan? Dari bayi mbak.    

Berarti berberapa itu 

bu? Bertiga? 

Berempat? Atau? 

Saya berdua mbak.   

Sama adek? Iya   

Trus bapak? Bapak di depan TV   

Kakaknya? Sendiri mbak.   
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Oh begitu. Pernah ga si 

adek ibu tinggal atau 

tidur sama kakaknya? 

Kadang juga bareng mbak 

depan TV semua, kalau 

bapaknya masuk malem 

saya sama adeknya 

kakaknya sendiri. Kakaknya 

kamarnya memang sendiri 

mbak. 

  

Pernah ga adek tidur 

sendiri bu? 

Gak pernah   

Kenapa bu? Dia kan soalnya kalau 

malem kalau bangun, nyari 

saya, kadang ngelilir kadang 

kencing kalau belum saya 

marahin ga mau tidur lagi, 

kalau mau kencing saya 

kelonin lagi baru mau tidur 

lagi. Kalau ga ada saya 

tidurnya bangun-bangun 

terus.harus sama saya. 

  

Pernah ga ibu harus 

pergi kemana gitu ke 

tempat yang jauh 

kemudian adek 

ditinggal. 

Enggak sih, sama saya.   

Berarti dari bayi adek 

itu ga pernah pisah 

sebentarpun sama ibu? 

Gak pernah. Saya pergi 

arisan, saya pergi kumpulan 

selalu saya ajak. Kecuali 

memang acaranya itu gak 

boleh bawa anak kecil baru 

saya titipin ke neneknya, 

Peran 

mengasuh 
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tapi jarang. Seringnya saya 

ajak. 

Adek bisa berjalan itu 

usia berapa bu? 

4,5 tahun.   

Sekarang usianya? Uda mau 9 tahun   

Seperti pemilihan 

makanan adek memilih 

sendiri atau 

kebanyakan ibu 

memilihkan? 

Enggak. Tetap saya. Dominant 

Parent 

 

Kalau pakaian? Kalau pakaian sama juga, 

tapi kadang kalau diajak 

ketempat itu kadang suka 

minta itu yang ini, yang dia 

minta itu buat anak kecil 

bukan seukuran dia gitu. 

Dominant 

Parent 

 

Jadi kebanyakan ibu 

yang memilihkan? 

Iya   

Mainan juga bu? 

Mainan ibu yang 

memilihkan? 

Enggak. Kalau mainan dia. 

Dia minta yang mana yauda 

beli yang itu. Dia sukanya 

boneka, boneka yang 

kakinya panjang. Boneka 

orang, pokoknya kakinya 

panjang. 

  

Kalau main, main 

sendiri? 

Digendong sama dia mbak, 

kadang ambil lendang 

digendong. Kadang 

ketempat tidur, kadang 

ambil gelas diinikan 
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kemulut dia kadang saya 

mikir apa mau diminumin 

ke dia. 

Ketika adek main 

sendiri ibu bagaimana? 

Saya biarin, yang 

pentingkan saya awasin dari 

barang yang berbahaya. 

Kalau dia lagi main trus kita 

ganggu suka ngamuk mbak.  

  

Berarti senengnya 

main sendiri? 

Gak juga. Kalau pas dia 

pengen ambil boneka 

sendiri, oh saya tau dia mau 

mainan sendiri saya biarin, 

kalau diganggu ngamuk. 

Kadang-kadang kalau ud 

kecapean tidur. 

  

Tidur di dekat 

mainannya itu? 

Iya sama mainannya. Tapi 

semenjak ini uda jarang 

main. Dari sini pulang trus 

tidur bangun kadang uda 

sore trus mandi belajar sama 

kakaknya. Semenjak sekolah 

ini paling belajar sebentar-

sebentar 

  

Tidurnya jam berapa 

itu bu? 

Jam 8   

Kakaknya berangkat 

sekolah jam berapa 

bu? 

Setengah 7. Bareng-bareng, 

kakaknya jalan kaki. 

  

Kakaknya pulang jam? Jam setengah 2   

Berarti ibu pulang dulu Iya mbak.   
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baru kakaknya pulang? 

Baik terima kasih bu 

itu aja yang mau 

ditanyain. 

Baik mbak.   
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Verbatim Wawancara 

Subyek 3 

 
Pertanyaan Jawaban Analisis Kode 

Selamat siang bu Yeni  Siang   

Terima kasih sekali 

sudah bersedia menjadi 

subyek saya pada 

penelitian ini. 

Saat ini usia ibu 

berapa? 

Iya. 

35 tahun 

 Identitas 

subyek 

Saat menikah Ibu 

berusia? 

25 tahun   

Sekarang sudah 

memiliki berapa orang 

anak? 

3  Identitas 

subyek 

Benar ibu memiliki 

anak cerebral palsy? 

Betul.  Identitas 

subyek 

Anak ke berapa bu? Anak kedua dan ketiga   

Yang bersekolah disini Anak kedua   

Saat hamil anak kedua 

itu usia ibu berapa? 

28 tahun, oh sory anak kedua 

27 anak ke tiga 29.  

Masa 

kehamilan 

1a 

Jaraknya 2 tahun? Kedua dan ketiga jaraknya 2 

tahun 4 bulan. 

  

Bagaimana saat 

kehamilan anak kedua? 

Saat kehamilan anak kedua 

itu memang hasil lab itu usia 

kandungan 7 bulan, disitu ada 

virus rubella nya positif. 

Dokter mengatakan bahwa 

janinnya kecil tapi lahir 

Masa 

kehamilan 

1b 
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normal cukup bulan 9 bulan, 

tapi waktu ditimbang itu 2 kg 

3 ons, dengan kondisi seperti 

itu dokter mengatakan bayi 

BBS, atau berat badan bayi 

lahir dibawah atau rendah lah 

istilahnya. Dengan segala 

macam komplikasinya. 

Komplikasi apa bu? R mengalami sesak nafas dia 

harus masuk inkubator 

selama hampir 3 minggu dan 

dia ga bisa bernafas, waktu 

dikeluarin dari inkubator itu 

dia pucat jadi saat itu dia 

ketergantungan dengan 

inkubator selama 3 minggu. 

Saya bawa pulang, mulai 3 

bulan itu dia keluar masuk 

ICU dengan dokter 

diagnosanya pneumonia, 

radang paru, sesek karna apa 

namanya sirkulasi oksigennya 

ga bagus, kemudian 

jantungnya masih ada yang 

berlubang. Jadinya itu yang 

membuat dia keterlambatan 

perkembangan, segala 

macamnya itu menyebabkan 

dia gangguan motorik ini. 

Akibatnya dia CP ini, 

jelasnya karna dia kurang 

Kondisi 

bayi pasca 

lahir 

3a 
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oksigen ke otak. Saat dia lahir 

itu. Kalau orang jawa itu 

katanya minum air ketuban, 

tapi secara kedokteran 

mendiagnosanya pnemonia 

itu, radang paru itu. Infeksi 

karna otaknya kurang oksigen 

itu sehingga sirkulasi ke 

seluruh tubuhnya kurang 

bagus. Mengapa bisa seperti 

itu, dari hasil lab saya juga 

kaget kenapa waktu itu lab 

lengkap baru usia 7 bulan 

gitu. Kenapa ga sebelum-

sebelumnya paling enggak 

kan bisa antisipasi. Trus 

penjelasan dokter juga cuma 

sekilas-sekilas dan seperti ada 

yang disembunyikan saya 

tanya pun jawabnya ga 

gamblang gitu. Setelah saya 

cek ternyata rubella nya 

positif.  

Pertama kali ibu denger 

R ini cerebral palsy? 

Oh saya tau nya itu dia kan 

keluar masuk ICU, saya ga 

nyangka dia CP saya juga ga 

tau CP itu apa gitu, cuman 4 

bulan usia dia 3 sampai 7 

bulan harus keluar masuk 

ICU. Itu sempet 5 kali, 

bahkan jantungnya sempet 

 

Primary 

phase 

denial 

 

 

 

 

 

5a 

 

 

 

 

 

 



180 
 

berhenti juga. Sampai 

akhirnya saya pakai alternatif 

di daerah mataram, setelah 

usia 7 bulan itu dia beratnya 

hanya 3 kg tetapi sudah mulai 

sembuh, dia sudah mulai dari 

wajahnya sudah mulai fresh 

gitu. Tapi ketika dia usia 7 

bulan itu saya seperti 

merawat anak bayi baru lahir 

dengan beratnya 3 kg, ya 

otomatis dia kayak bayi baru 

lahir. Dia aja tau mainan aja 

sekitar usia 16 bulanan baru 

respon dengan mainan, 

setelah 1,5 tahun saya coba 

pantau perkembangannya kok 

seperti ini kok seperti ini, 

kemudian ada teman yang 

juga punya anak ABK saya 

main kerumahnya, kebetulan 

teman itu pakai metode ... dia 

bilang kalau anak seperti ini 

namanya CP, kebetulan 

waktu itu dia terapinya di 

Amerika, di sana banyak 

banget anak kayak gini, baru 

saya tau kalau dia itu anak 

penyandang cerebral palsy. 

Lalu baru saya setelah itu cari 

informasinya saya cari 

 

 

Kondisi 

anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi 

anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

tahu 

anaknya 

cerebral 

palsy 

 

 

3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b 
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terapinya juga. Baru usia 2 

tahun saat dia kondisi 

fisiknya bener-bener fit 

artinya dia sudah tidak keluar 

masuk rumah sakit lagi lebih 

sehat ya dia usia 2,5-3 

tahunan baru saya kasi dia 

terapi. 

Mulai 

menjalani 

proses 

terapi 

5f 

Berarti ibu taunya 

ketika dia usia? 

1,5 tahun. Karna waktu dia 

usia 7 bulan itu dia kayak 

bayi.  

  

1,5 tahun baru tau dan 

kemudian itu pun 

masih diikuti dengan 

sakit? 

Iya, karna dia setiap satu 

bulan sekali ada batuk pilek, 

kalau ada batuk pilek itu da 

sampai sesek sekali. 

Kondisi 

anak 

3a 

Setelah itu setelah 1 

tahun kemudian baru 

menjalani terapi? 

Iya. Fisiknya mulai fit varu 

terapi. Karna saya juga 

konsultasi ke dokternya 

bilangnya juga pokoknya 

yang penting asupan gizinya 

bagus sehingga anak ini 

fisiknya bagus ga sakit, kalau 

anak itu sakit metabolisme 

nya jelek meh bok terapikan 

bok apa apakan tubuhnya ga 

bakal bisa terima yang 

pentingnya tubuhnya fit dulu 

dan bagus. Dokternya bilang 

begitu. Kan sempet dia kena 

flek juga pengobatan 6 bulan. 
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Makanya sekitar usianya 2,5 

3 tahunan itu dia tubuhnya 

uda bolak balik ga sakit gak 

panas dulu kan sering panas 

juga, nah baru saya hunting 

cari terapi itu.  

Pertama kali terapi 

dimana bu? 

Pertama kali terapi itu di 

Malisa ditempatnya Star 

Kids. Disana cukup lama 1,5 

tahunan kemudian saya coba 

panggil terapi kerumah 

masuk ke sini ke YPAC 

untuk fisio nya, di YPAC 

saya ambil fisio, OT sama 

spech nya juga. Kemudian 

saya juga pernah ambil 

psikolog dari surabaya juga 

untuk terapi, drawing terapi. 

Rafael juga pernah ikut 

renang selama 3 bulan lah 1 

minggu sekali. Tapi saat ini 

karna dia sudah sekolah saya 

ambilnya disini aja, fokusnya 

disini.  

Menjalani 

terapi 

5f 

Ketika pertama kali ibu 

tau R ini CP itu 

bagaimana? 

Sedih iya, kecewa iya, tapi 

bagi saya bukan mencari 

sebab-sebabnya dulu-dulu 

nya bagaimana tapi 

bagaimana dengan kondisi 

anak seperti ini saya bisa 

Primary 

phase 

Grief and 

depression 

 

 

5a 



183 
 

bantu dia untuk kedepannya, 

solusi nya bagaimana yang 

terpenting bagi saya itu. Saya 

ga akan menyalahkan siapa-

siapa, mau itu si dokter masa 

lalu masa lalu, maksudnya 

masa lalu kondisi saya saat 

hamil saya juga ga akan 

menyalahkan seperti itu yang 

penting adalah bagaimana 

ketika saya tau anak ini CP 

saya hunting CP itu apa, saya 

baca saya ikut seminar saya 

coba juga dengan teman-

teman orangtua-orangtua 

ABK lainnya, cari tau tentang 

CP saya bawa dia ke Solo, 

assessmentnya seperti apa 

saya juga bawa dia ke Ibu 

Nawang juga, pokoknya saya 

memperbanyak wawasan, 

saya juga ini anak kondisi nya 

seperti ini trus solusi nya 

seperti apa, oh dengan terapi. 

Kemudian saya jalankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari 

informasi 

yang 

berkaitan 

dengan 

anaknya. 

 

Kemudian diikuti 

terapinya ya bu? 

Iya, terapi.   

Pernah ga bu timbul 

perasaan seperti ga 

percaya kalau saya 

Itu dulu pernah. Primary 

phase 

denial 

5a 
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memiliki anak cerebral 

palsy? 

Itu saat kapan? Saat R 

usia? 

Kalau saat dia CP, 

masalahnya saya merasa ga 

teganya itu waktu dia sakit-

sakitan itu waktu dia bayi. 

Karna dia bener-bener karna 

saya lihat di suntiki sampai 

dtanam untuk tempat infus. 

Sampai dia suntikan itu 

sampai 25 tusukan. Itu 

sampai di coblos-coblos gitu 

saya malah ga tega nya disitu. 

Ketika dia sudah sehat saya 

terima apapun yang ada 

dalam dirinya yang penting 

secara fisik dia sehat ga sakit-

sakitan karna saya juga uda 

merasakan dia merawat dia 

pakai sonde untuk 

memasukkan susu aja 

susahnya setengah mati. Lalu 

bagaimana saya nerapi dia 

pakai lampu, bagaimana dia 1 

tahun ketergantung dengan 

nebulizer. Itu malah buat saya 

lebih menakutkan dari pada 

kondisi nya saat ini. Jadi 

kalau saya tau itu CP saya 

coba flash back kembali kok 

bisa CP kenapa ya?  Oh 
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sebelumny

a 
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subyek 
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tenang 

saat tahu 
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mungkin dulu karna dia 

kurang oksigen, dulu waktu 

saya baca oh salah satu 

penyebabnya karna dia 

kurang oksigen itu. Karna dia 

memang riwayatnya seperti 

itu. Saya juga coba konsul 

sama dokternya di sompok, 

waktu itu saya tanya dok bisa 

jalan ga? Oh bisa terapi coba 

di fisiokan nanti bisa jalan. 

Oke! Saya juga percaya wong 

dulu Tuhan masih 

mempercayakan saya apalagi 

saat ini, sekarang kondisi nya 

jauh lebih baik. dia jalan 

diusia mungkin satu tahun 

yang lalu dia baru bisa jalan 

jadi saya percaya kondisi saat 

ini jauh lebih baik dari pada 

dulu. 

anaknya 

cerebral 

palsy 

Saat mendengar itu 

reaksi suami 

bagaimana bu? 

Karna suami mengikuti terus 

perkembangannya ya, dia 

lebih sabar dari saya, jadi 

misalnya pas sakit segala 

macem itu dia yang lebih 

sabar, kalau saya mengeluh 

dia yang bilang, pasti dia kasi 

motivasi ke saya dia bilang 

anak nya aja kuat kok kamu 

ga kuat? Dulu betul-betul 

Dukungan 

suami 

4a 
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jantungnya berhenti pun dia 

masih kuat untuk melanjutkan 

hidupnya, sekarang saya 

harus lebih kuat dari dia.  

Bagaimana dengan 

respon dari keluarga 

besar? Keluarga dari 

ibu dan keluarga dari 

bapak? 

Mungkin kalo namanya 

keluarga besar pasti mereka 

sedih dan kecewa tapi 

kebetulan saya hanya 2 

bersaudara, kakak saya 

memberikan support 

memberikan apa namanya 

segala macam jenis dukungan 

keluarga besar dari suami 

juga meskipun keluarga dari 

suami juga sedikit 

menyalahkan, tapi sekarang 

mereka sudah tau segala 

macam usaha sudah saya 

tempuh, mereka juga ngerti. 

Reaksi 

keluarga 

besar 

4b 

Tadi kan kata ibu ada 

pihak keluarga yang 

menyalahkan, saat itu 

apa yang ibu rasakan? 

Saya sih cuek aja, dalam arti 

ya dikasi Tuhan memang 

seperti ini saya juga kalau 

boleh minta saya juga ga mau 

kondisi anak saya seperti ini, 

tapi sekarang Tuhan sudah 

kasih yang seperti ini sebagai 

orangtua ya caranya 

bagaimana supaya anak ini 

bisa lebih baik. 

  

Sempat ga sih respon- Oh enggak sih, justru kondisi   
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respon itu membuat ibu 

menjadi patah 

semangat atau 

istilahnya menjadi 

lemah? 

dari pihak luar ga masalah 

sama sekali dengan saya, 

patah semangat sih enggak, 

cuman kadang dari anak itu 

sendiri kadang kok pas dia 

susah dikasi tau dia kalau 

diomongin kok susah itu 

kadang membuat saya kok ini 

seperti ini to, tapi hanya 

pikiran-pikiran saja. Nanti 

perasaan saya akan kembali 

normal lagi.  

Ibu mengasuh R sendiri 

apa dibantu oleh 

pengasuh? 

Ada pengasuh dirumah. 

Cuman memang dari dulu 

saya pegang sendiri. 

Mengguna

kan jasa 

pengasuh 

5c 

Respon dari tetangga 

sekitar orang rumah itu 

bagaimana? 

Kalau tetangga itu ya kadang 

ada yang kalo tetangga kalo 

sudah tau kesehariannya 

mereka bisa meneria, Cuma 

kalau saya ajak ke mall atau 

saya ajak kemana itu ada 

tatapan-tatapan asing yang ga 

enak yang saya terima ketika 

melihat anak saya, saya coba 

kalau ada anak kecil atau 

anak yang seusia dengan anak 

saya gitu dia lihat atau 

bagaimana saya bilang mau 

kenalan dek? Saya coba 

seperti itu. Paling enggak 

Reaksi 

lingkunga

n sekitar 

4c 
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anak saya juga merasa 

nyaman, ini kok orang 

ngelihatnya seperti ini apa 

saya aneh? Untuk 

meminimalis pandangan 

terhadap dirinya saya 

biasanya saya tanya gimana 

bu ada yang salah dengan 

anak saya? Biasanya saya 

seperti itu. 

Justru pandangan-

pandang itu tidak 

membuat ibu jadi 

lemah ya. 

Oh enggak. Enggak.   

Tidak juga membuat 

ibu jadi seperti kayak 

mengurangi membawa 

R untuk jalan-jalan 

keluar rumah? 

Oh enggak ya.    

Berarti tetap merasa 

enjoy merasa nyaman 

ya bu? 

Iya mbak.   

Pernah ga Ibu merasa 

bertanya begini apa sih 

salah saya? 

Oh itu dulu, itu dulu pas awal 

dia keluar masuk rumah sakit 

it. Rasa itu ada pertanyaam 

itu ada tapi kembali lagi 

banyak sekali dukungan doa, 

dukungan moral yang saya 

terima dan itu semakin 

menguatkan bahwa tidak 

Secondary 

phase 

guilt 

 

Dukungan 

lingkunga

n sekitar 
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hanya dari agamanya saya aja 

dari seorang pastor tapi 

rombongan dari gereja Isa 

Almasih,  bahkan seorang 

Kyai pun datang mendoakan 

anak saya dengan dukungan-

dukungan seperti itu 

membuat saya jauh lebih 

kuat. 

Dukungan yang paling 

besar Ibu rasakan yang 

memberikan support 

yang luar biasa ibu 

dapatkan dari mana? 

Dari suami.   

Suami terus 

mendampingi? 

Iya   

Boleh ceritakan 

keseharian Ibu bersama 

dengan R bagaimana? 

Apasaja yang ibu 

lakukan untuk R 

menyiapkan apa? 

Kalau pagi pembantu saya 

datang itu setangah 8 jadi 

sebelum dia datang saya 

harus mengurus 3 anak. 

Ketika kakaknya R itu yang 

sulung berangkat sekolah 

diantar papanya langsung 

kerja, saya berdua kan paling 

enggak yang saya siapkan R 

dulu karna dia mau sekolah 

makan berdua sama adeknya, 

saya mandikan saya siap-siap, 

pembantunya datang saya 

langsung menuju ke sekolah 

Peran 

mengasuh 

5c 
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ini. Nanti sampai pulang 

kebetulan nanti saya masih 

ada waktu kebetulan 1 jam 

apa namanya dirumah 

biasanya saya langsung ambil 

adeknya, saya berdua dengan 

adeknya karna R harus disuap 

dan segala macam. Setengah 

1 saya harus jemput sekolah 

yang besar. Kebetulan saya 

ada kerja di lembaga 

pendidikan. Karna anak saya 

tiga jadi saya harus bagi 

waktu, si sulung dari sekolah 

saya bawa ke kantor untuk 

belajar dan sebagainya, saya 

pulang dari kantor jam 

setengah 5 sampai rumah jam 

5. Uda waktu itu dari jam 5-9 

saya habiskan dengan anak-

anak tapi terutama R sama 

adeknya.  

Ada perasaan takut ga 

sih bu saya punya anak 

CP, dua. 

Dulu takut, tetapi saat saya 

banyak konsultasi dengan 

dokternya. Dokternya banyak 

sekali memberikan dukungan 

pada saya, saya dibukakan 

wawasan bahwa dia sempat 

ngomong sama saya, saya 

pernah nulis buku tentang R, 

dia sempet ngomong sama 
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saya ga usah kuatir karna 

Tuhan sudah siapkan 

semuanya. Itu yang membuat 

saya kuat. Walaupun saya 

punya dua anak CP meskipun 

kondisi adiknya tidak seburuk 

R tapi dengan kehadiran 

adiknya yang CP saya punya 

rasa bangga karna dipandang 

dari banyak orang kamu kuat 

kamu hebat. Meskipun saya 

merasa belum semaksimal 

mungkin untuk mendidik 

mereka, tapi saya yakin pasti 

semuanya berjalan sesuai 

dengan rencananya.  

Kesulitan apa yang ibu 

alami dalam mengurus 

anak-anak terutama R 

dan adiknya. 

Kalau kesulitannya itu, 

mungkin kesabaran butuh 

banyak sekali kesabaran dan 

waktu yang lebih, dimana 

untuk mengajarkan sesuatu 

bagi anak normal butuh 

waktu 1 jam ini sampai 

betahun-tahun. Mungkin saya 

diujinya disitu kesabaran dan 

waktu. Kalau kesulitan relatif 

ya? Ada yang bilang itu sulit 

ada yang bilag itu mudah tapi 

bagi saya dengan segala 

macam kesabaran yang 

Tuhan berikan pada saya saat 

Kesulitan- 

kesulitan 

yang 

dialami 

5i 
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ini sangat membantu saya. 

Misalkan saja kayak R 

anaknya agak agresif, 

contohnya dia suka 

mengobrak-abrik barang yang 

sudah disusun. Berkali-kali 

saya bilang ga boleh ga boleh 

ga boleh, sempet frustasi juga 

ketika baju yang sudah ditata 

sama dia dibukain lagi 

dibongkar, biasanya kalau hal 

seperti itu terjadi saya tenang 

dulu saya doa dulu bok saya 

dikasi kekuatan saya dikasi 

kesabaran. Saya ajak dia ayo 

R dirapiin anaknya paham. 

Setelah itu saya bilang ga 

boleh ya, ga boleh dibuka ga 

boleh dibuka. Puji Tuhan 

samapi sekarang kata-kata itu 

masuk lama-lama usia nya 

bertambah kalau saya lihat 

perkembangannya dia bisa 

mengikuti instruksi, tapi ya 

harus sabar, pelan-pelan. 

Selainm merawat gitu 

ya berarti sekarangkan 

sudah sekolah kan ada 

PR, itu yang ngajarin 

PR nya siapa? 

Oh saya to ya...    



193 
 

R kan mengikuti terapi-

terap juga pernah ga 

terapi yang dilakukan 

disini dilakukan lagi 

dirumah? 

Kalau saat ini kan, kalau dia 

dulu fisio karna saya ga 

punya pengetahuan di fisio 

paling cuma massage 

massage aja, dirumah saya 

massage sendiri, kalo seperti 

OT saya bisa ajarkan dirumah 

masalahnya dirumah dia ga 

mau belajar OT sama 

mamanya. Dia punya guru 

andalan, sama walinya juga 

ga mau guru kelas nya juga 

ga mau, tapi kalo sama bu titi 

dia mau. 

 

 

 

Peran 

sebagai 

terapis 

guru 

 

 

 

5f 

 

 

5e 

Cocok berarti dan 

nyaman dengan bu titi 

nya? 

Iya.   

R sudah bisa diajak 

komunikasi kan? Nah 

pada waktu malam hari 

yang waktunya 

dihabiskan bersama R 

dan adiknya itu ngapain 

aja bu? 

Biasanya saya menyanyi, 

tepuk tangan nanti dia ikutin, 

lalu dia punya kesukaan itu 

peluk guling sambil dia 

bilang emaaah itu artinya dia 

sayang guling, lalu saya coba 

kalau sayang mama gimana? 

Dia peluk trus bilang emaaah. 

Ketika kebersamaan itu saya 

coba masukkan materi, 

meskipun pelan-pelan dan 

diulang-ulang tapi saya yakin 

nantinya dia juga bisa. 

Peran 

mengasuh 

5c 
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Berarti setelah 

menjalani terapi-terapi 

yang ada itu kondisi R 

mengalami peningkatan 

ya? 

Iya jadi lebih baik. dulu dia 

ga bisa jalan sekarang sudah 

bisa jalan, saya terapi diusia 6 

tahun itu dia uda belajar 

berdiri sendiri, untuk 

melangkahkan 1 langkah saja 

butuh waktu 1 tahun sampai 

dia berani kemudian jalan 

saat ini jalannya masih 

sempoyongan sih tapi kalau 

dirumah uda jalan sana-sini 

sana-sini. 

  

Apa harapan ibu untuk 

R kedepannya? 

Saya ingin dia mandiri, itu 

aja, saya ga punya harapan 

muluk-muluk yang penting 

dia bisa mengurus dirinya 

sendiri dia bisa mandiri itu 

yang terpenting bagi saya kan 

sampai sekarang kan dia 

masih tergantung sama 

orangtua nya. 

Harapan 

subyek 

5j 

Untuk R menjalani 

terapi setiap harinya itu 

ka memerlukan biaya 

yang tidak sedikit. Itu 

bagaiamana dalam 

pemenuhan itu. 

Pernahkah mengalami 

kesulitan? 

Oh pastinya karna saat dia 

keluar masuk rumah sakit itu 

sampai saya jual 1 rumah 

habis puluhan juta. Dari situ 

saya kepikiran ini nantinya 

pasti juga membutuhkan 

banyak biaya. Orangtua harus 

mempersiapkan sedini 

mungkin.  

Peran 

provider 

5c 
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Tapi semua itu benar-

benar diusahakan untuk 

R ya? 

Iya   

Untuk adiknya sendiri 

juga menjalani terapi? 

Kalau adiknya saya 

panggilkan terapi kerumah. 

  

Berarti kondisi nya 

memang lebih baik dari 

R ya? 

Iya.   

Terakhir bu, kekuatan 

apa yang membuat ibu 

tetap bertahan 

walaupun memiliki 

anak cerebral palsy 

dua? 

Kekuatan Tuhan. Dukungan 

dari keluarga, dukungan dari 

suami itu yang membuat saya 

kuat. 

  

Terima kasih ya bu ya..    

Melanjutkan dengan 

yang kemaren bu, 

bagaimana cara ibu 

memperlakukan dek R. 

Memperlakukan disini 

seperti hal-hal simpel 

pemilihan makanan, 

pakaian itu ibu yang 

memilihkan sendiri 

atau melibatkan dek R. 

Kalau masalah baju saya 

sendiri yang milih. 

Maksudnya kalau beli gitu 

saya yang milih. Kalau soal 

makanan itu saya juga, karna 

dia ga bisa makanan 

sembarangan. Misalnya 

kayak makan biskuit itu dia 

ga bisa karena dia ada 

gangguan mengunyahnya jadi 

kalau makan langsung telan, 

dulu itu makan, segala jenis 

masakan yang saya masak itu 

saya blender dengan nasi, 

untuk mempermudah dia 

Dominant 

parent 

 

Dominant 

parent 

5k 
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dalam makan. Tapi lama 

kelamaan saya coba yang 

teksture nya yang agak kasar, 

sekarang ini dia sudah bisa 

makan nasi tapi harus dengan 

kuah. Jadi kalau makan 

makanannya dia ya seperti 

nasi dengan sayur banyem atu 

dengan soto atau dengan soup 

yan berkuah. Kalau untuk 

snack nya dia kalau roti basah 

bisa cuman harus dikasi air 

jadi saya biasa buatkan susu 

trus dicelupin baru dikasi 

makan. Karna dia ada 

gangguan di mengunyah dan 

menelannya. Tapi kalau roti 

kayak biskuat gitu cenderung 

nya lebih soft bisa. 

Ketika malam itu kan 

waktu nya ibu dengan 

kedua anak ibu itu, dan 

setiap malam itu pasti 

memberikan materi, 

trus pasti diselingi 

dengan permaianan? 

Permainannya ibu yang 

memilihkan juga? 

Kalau mainan itu sudah ada 

satu tempat, satu box dan ada 

ruangan sendiri dirumah 

biasanya dia pilih sendiri 

mainan biasanya pilih mobil-

mobilan, kadang juga main 

dengan kakaknya. Tidak 

melulu harus dengan barang 

saya juga melibatkan yang 

sulung kakaknya. Entah itu 

main dikasur main rame-

rame, biasanya mereka 

Dominant 

parent 
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bertiga bisa main sendiri. 

Tapi kalau R dia kurang bisa 

terlibat langsung, beda 

dengan adiknya jadi dia 

masih punya dunia sendiri, 

meskipun mereka dikasur 

bertiga tapi dia R asyik 

sendiri dengan bantalnya 

dengan boneka nya. Tapi 

kalau adiknya bisa interaksi. 

Maaf kalau tidak salah 

saya baca buku R, 

katanya R sempat 

didiagnosa autis? 

Epilepsi dan autis. Karena 

ada gangguan perilaku itu. 

  

Itu bagaimana bu? Dulunya didiagnosa epilepsi 

saya ke dokter saraf yang ada 

di Semarang, karna dokternya 

itu kebanyakan punya pasien 

epilepsi. Keliatannya kayak 

ada kejang, kalau tidurpun 

sampai sekarang masih ada 

ritual (menepuk tangan 2x) 

kakinya diangkat semua. 

Biasanya kalau kayak gitu 

saya godain biar dia lupa. 

Bikin ketawa trus nanti dia 

normal lagi. Mungkin karena 

gerakan-gerakan itu dokter 

mendiagnosa dia epilepsi. 

Berdasarkan hasil EEG nya 
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saya juga kurang paham saya 

bawa ke dokter anak dokter 

tidak komen apa-apa dia 

Cuma bilang kalau epilepsi 

bukan, saya kasi lihat obatnya 

dari dokter saraf dibilang itu 

obat penenang semua, kasian 

otaknya nanti. Dia kejang-

kejang seperti itu karena 

disininya di paru-parunya 

banyak cairan ga bisa keluar, 

makanya kayak sesek 

ibaratnya kayak asma. Kalau 

dokter anaknya pendapat 

seperti itu makanya selama 1 

tahun saya gunakan untuk 

terapi paru-paru. 

Berarti diagnosa yang 

diterima oleh R kan 

cukup banyak ya bu 

ya? 

Cukup banyak, itu saya 

taunya waktu saya ke solo itu 

diagnosa nya itu dia ada CP, 

CP nya ga kaku banyak, ada 

gangguan perilakunya, nah 

gangguannya itu yang buat 

dia seperti autis. Kalau anak 

autis kalau di panggil ya 

nengok kalau R dipanggil 

sudah ada kontak matanya 

Cuma dia identik dengan 

obyek-obyek tertentu. Seperti 

mainan dia sukanya sama 

mobil dan boneka beruang. 
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Kemudian dia suka bawa 

barang spidol, ini lagi suka 

bawa spidol yang dikareti, 

kalau hilang bingung. Mainan 

mobil2an pun cara mainnya 

ga wajar jadi kalau mobil 

remot, remot dipencet 

mobilnya jalan. Kalau dia 

enggak mobi nya diambil 

sama dia dibalik, ada roda 

yang berputar nah itu yang 

dijadikan mainan sama dia. 

Kan ada musiknya juga, jadi 

kalau musik lampu semuanya 

nyala kalau batu habis dia 

marah banting. Jadi kalau 

mainan, hanya bertahan 2 

jam. Jadi batu habis dibuang 

sama dia yauda.  

Dengan diagnosa yang 

banyak seperti itu buat 

ibu setiap kali ibu 

mendapatkan diagnosa 

baru itu melemahkan 

ibu ga? 

Secara sadar iya. Terakhir dia 

diagnosa sebelum sekolah 

disini, walaupun saya tau, 

walaupun dia tidak pernah tes 

IQ dan hasilnya berapa saya 

tau kira-kira dia IQ nya 

berapa, tapi ketika diagnosa 

itu ada dan ditegakkan itu 

juga buat saya down 

meskipun mau ga mau saya 

harus menerima nya pelan-

pelan. 
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Ketika ibu mau 

menerimanya. Hal yang 

melemahkan itu yang 

seperti apa bu? 

Ya seperti yang kemarin itu 

tes disini IQ nya 50an oh saya 

tau berarti ini masuk dalam 

golongan retardasi mental 

meskipun saya tau meskipun 

tes IQ belum dilakukan saya 

tau oh ini IQ nya. Ketika tes 

dilakukan ssaya dapat 

laporannya eh ternyata RM 

ya, beberapa hari ada 

dipikiran saya, saya juga 

merasa kasihan, saya juga 

merasa kepikiran dengan 

kondisinya seperti itu saya 

harus bisa terima. 

  

Ketika mendapatkan 

diagnosa itu perasaan 

ibu terhadap R seperti 

apa? semakin semangat 

dalam memberikan apa 

ya atau menjalani terapi 

atau seperti ya ampun 

kok begini terus apa ga 

usa dilanjutin lagi  

Enggak. Kalau seperti itu 

enggak sih itu malah 

membuat saya oh walaupun 

kondisi mu seperti ini 

sebentar lagi kamu bisa 

sekolah. Itu sudah jadi nilai 

plus bagi saya, karena untuk 

diterima di sini seleksinya 

lumayan ketat. Jadi banyak 

anak yang daftar diterimanya 

hanya 5. Dan anak saya 

termasuk, berarti dari 

pandangan sekolah dan guru 

punya pandangan positif 

terhadap R. Itu yang buat 

saya kuat. 
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Berarti itu sebagai 

penguatan bahwa R 

mampu. 

Iya, R mampu, apalagi 

kemaren waktu di tes disini 

dia ga mau menyelesaikan 

tugasnya, yang ngetes itu 

sempet bilang sama saya 

terapi dulu bu ga usa sekolah. 

Itu sempat melemahkan saya, 

saya konsultasu dengan bu 

titik OT nya saya dikasi hasil 

selama dia OT disitu ini anak 

bisa menulis anaknya ini bisa 

mewarna saya dikasi video 

waktu R bisa menulis dan 

mewarna, akhirnya bu titik 

mengajukan ke yang ngetes, 

ini loh anaknya dikelasku 

seperti ini sma saya. 

Berdasarkan itu akhirnya dia 

bisa diterima. Memang kalau 

dikelas sama bu titik dia mau 

ngerjain. Walaupun saya bisa 

konsul sama bu siti ini R 

masih diikat ditempat 

duduknya, karna kalau tidak 

dia bisa kemana-mana. 

Konsentrasinya belum masih 

sangat kurang. Dia kan 

phobia keramaian, suara-

suara yang ribut itu dia takut. 

Banyak yang disini orangtua 

yang menyarankan kalau gitu 
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dilibatkan jangan ditarik, 

semakin ditarik nanti dia ga 

berani lawan. Kemudian saya 

coba dengan kegiatan-

kegiatan disini saya libatkan 

saya ikutkan, walaupun 

nangis awalnya. Kemaren 

waktu gerak jalan di taman 

KB trus ada kunjungan kesini 

memang saya libatkan. 

Setelah saya lihatkan 2-3 kali 

dia bisa diajak komunikasi, 

saya bilang itu suara keras 

dari sana kamu ga usa takut, 

tadi saya juga bilang OT loh, 

ga boleh nangis dia paham. 

Dari situ saya melihat ada 

sedikit kemajuan, sebelum 

sekolah dan setelah sekolah 

ada kemajuan. 

PR nya banyak ga bu? PR nya paling 1 lembar untuk 

motoriknya, misalnya 

menebali angka 

  

OT juga pernah dapat 

PR? 

Oh kalau OT engak, ga ada 

PR kalau OT 

Karna kalau disana dia seperti 

susun puzzle seperti gerakan 

motorik halusnya. Kalau 

mewarna ya mewarna. 

  

R baru sekolah ini ya. Dulu sudah pernah tapi bukan   
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sekolah formal seperti ini. 

Ditempat terapi juga tapi fisio 

setelah itu tenaganya dari 

psikologi 2003. Saya ga tau 

diajarin apa tapi ga ada 

hasilnya apa-apa. dan 

memang itu saya ambil dari 

hari senin-kamis tapi ga 

terlalu memberi dampak. 

Oh soal tadi katanya 

kakaknya main-main 

sama adiknya. 

Kakaknya pernah 

bertanya tentang 

kondisi adik-adiknya? 

Oh saya sebagai ibu dengan 

kondisi seperti itu saya selalu 

ngomong bahwa nih adikmu 

seperti ini dia awalnya kapan 

to ma adek jalan aku to 

pengen main bola, hal-hal 

seperti itu saya kasi 

pengertian makanya to adek 

ditemenin adek digandeng 

adek dirumah kamu rangsang 

supaya bisa berdiri nanti 

lama-lama kan bisa berdiri 

bisa jalan. Awalnya dia 

tanya-tanya seperti itu karna 

bagi dia aku punya adek kok 

ga bisa main sama-sama gitu 

loh, aku kok harus selalu jaga 

adek. Tapi kalau sekarang 

karna saya selalu kasi 

pengertian kasi tau tentang 

kondisi adeknya dia saat ini 

ga ada kendala apa-apa, fine-
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fine aja. 

Berarti hanya Cuma 

timbul pertanyaan-

pertanyaan saja kapan 

adek jalan? 

Iya iya   

Ibu menceritakan 

secara gamblang ga 

tentang kondisi 

adiknya? 

Oh dia tau, di baca bukunya 

R juga dia tau. 

  

Tanggapannya dia? 

Responnya kakaknya 

terhadap kondisi adik-

adiknya? 

Dia Cuma tanya CP itu apa to 

ma, saya buka kan internet ini 

loh Cp itu gini-gini baca itu 

dia tau, dia anaknya dewasa. 

  

Kemudian dia bertanya 

ga kenapa kok adek 

bisa seperti ini? 

Di sempet bertanya, saya 

bilang itu karena virus. 

  

Responya terhadap 

adiknya sayang? 

Oh dia sayang, kalau 

misalnya adeknya ngompol 

dia akan bilang ma adek 

ngompol ma. Lap to 

digantiin, sama dia digantiin. 

Kalau misalnya saya yo mau 

beli apa? ya yang adek bisa 

makan apa? misalnya dia mau 

beli makan mie ayam, adek 

mau ga ma? Ga usa adek 

sudah ada makanan dirumah. 

Kalau beli roti aku ini aja 

mama pilih buat adek. Dia 

selalu mengutamakan adek-
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adeknya. 

Hubungan antara 

kakaknya itu lebih 

dekat sama siapa? 

Kenapa? 

Oh sama yang kecil. R dia 

punya dunia sendiri. Kalau 

ada atau ga ada kakaknya 

bagi R no problem, cuek dia. 

Tapi yang kecil kalau tau 

kokonya ini pulang dia 

seneng. Dek ayo kita main, 

wah langsung uda seneng 

main dia. Tapi kalau R dia di 

TV aja seharian dia sama TV 

nya aja. 

  

Khusus untuk R banyak 

sekali hal-hal yang ibu 

ambil keputusan ya? 

Karena secara 

komunikasi pun kurang 

sebatas memberikan 

pengertian-pengertian. 

Iya.   

Satu lagi bu pernah ga 

ibu sama bapak 

mengalami keadaan 

putus asa terhadap 

kondisi yang terjadi. 

Kalau putus asa itu biasanya 

salah satu dan itu biasanya 

saya. Itu terjadi dulu waktu 

dia bolak-balik masuk ICU 

kemudian suami yang kasi 

semangat. 

  

Pernah hampir 

memutuskan untuk 

berhenti ga? 

Enggak sih, Cuma kalau pas 

saya capek. Capek dalam arti 

capek hati dan capek fisik 

gitu pas dia rewel gitu jaman 

dulu dia sering gendang 

  



206 
 

gondong gendang gendong 

gitu semakin saya marah 

semakin saya emosi anaknya 

semakin rewel kan? Lalu 

suami saya uda kamu istirahat 

dulu, di gendong papa nya 

diem. Dia bilang  kamu kalau 

gendong itu jangan sambil 

emosi jangan sambil emosi 

dulu. yauda saya istirahat 

dulu diambil alih sama papa 

nya.  

Kemudian besoknya 

berjalan lagi seperti 

biasa. 

Iya.   

Emosi itu masih terjadi 

sampe sekarang? 

Oh enggak sih, kalau 

sekarang sih marah enggak. 

Anak seperti itu kadang di 

marah kadang dilembutin. 

Dia sukanya godain, kalau tau 

lemari itu ga boleh dibuka-

buka, tetap dibuka tutup buka 

tutup saya bilang gak boleh 

ayo ditutup itu punya mama, 

yauda sama dia ditutup. Lalu 

apalagi, dia kayak godain 

mamanya ga bisa lihat 

mamanya tenang. Dia ambil 

koran gitu mau disobek-

sobek, saya bilang ayo koran 
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nya ga boleh disobek-sobek. 

Sama dia ditinggal. Memang 

dia kan tenaganya kayak 

super jadi dirumah ga bisa 

diam.  

Kalau malam R tidur 

dengan siapa? 

Kalau malam sama saya, 

bertiga sama adiknya. 

  

Kenapa seperti itu bu? Karna dari dulu memang 

seperti itu R selalu sama saya. 

  

Ketika adiknya lahir itu 

gimana? 

Ada penolakan. Dia bingung 

kenapa ada suara bayi 

dirumahnya. Dia ada 

gangguan di sensornya, 

sepertinya kalau saya 

perhatikan melibatkan bau, 

dan visual, jadi kalau sampai 

sekarang kalau lihat adik bayi 

di mual meskipun ga muntah 

tapi dia huek. Itu dimanapun 

sampai sekarang. Jadi dulu 

kalau dia didekatkan sama 

adiknya pasti mual. Awal-

awalnya dia menolak, tapi 

saya selalu bilang ini adek-

adek, saya lihatkan gambar 

saya cari gambar majalah 

yang anak punya adek bayi, 

ini kamu punya adek bayi 

kalau itu koko kamu punya 

adek ini adek.  Lama 

  



208 
 

kelamaan dia tau, kalau 

ditanya adekmu kemana?? 

(subyek memeragakan tangan 

menunjuk ke arah kanan) 

misalnya saya ga lihat 

adeknya saya di dapur saya 

lihatnya R ga lihat adiknya 

sata tanyal R R adek mu 

dimana R. Nanti dia nunjuk 

oh ada didepan. Oh dikamar 

dia tau. 

Hubungan R sama 

adeknya gimana bu? 

Apa sama seperti antara 

dia dan kakaknya. 

Kalau sama adeknya 

cenderung deket, kalau mau 

ya main sama-sama. Tapi R 

itu kan ga suka ramai-ramai, 

nah adeknya kan kadang 

mimik heeee heeee heee 

(suara agak keras) nah sama 

dia nanti dijambak, ditarik. 

Agresifnya masih ada sih. 

  

Ketika R salah ibu 

tetap menegur? 

Oh iya.   

Responya R? Kalau secara kita lihat dia 

kadang diam kadang cuek. 

  

Cara ibu 

memperlakukan 

kakaknya yang 

pertama, R dan adiknya 

gimana? 

Beda-beda. Kalau kakaknya 

kan normal, kalau ini mau 

mandi aja ya, ayo kamu mau 

sekolah mandi dulu itu baju 

segala macem saya buka trus 

saya ke kamar mandi nanti 
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dia jalan ke kamar mandi 

kalau ga mau ya saya 

gandeng, paksa gitu. Ayo 

sekolah, ambil kaos kakinya 

dulu mana, ya dia memang 

berusaha ambil walaupun 

salah tapi dia tau tempat kaos 

kaki tuh disini. 

Ibu tetap terus 

melibatkan nya 

ambillah barang mu. 

Iya   

Tujuannya untuk? Kebiasaannya dia, kalau itu 

memang tanggung jawabnya 

dia. 

  

Oke baik terima kasih 

bu. 
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Verbatim Wawancara 

Subyek 4 
 

Pertanyaan Jawaban Analisis Kode 

Selamat pagi bu... Pagi   

Terima kasih sekali 

sebelumnya sudah 

bersedia menjadi 

subyek saya, berbagi 

pengalaman. 

Sebelumnya nama ibu 

siapa? 

Iya. K S   

Usia ibu saat ini? 38 ya  Identitas 

subyek 

Pada saat menikah 

Ibu berusia berapa? 

24 mau ke 25  Identitas 

subyek 

Saat ini ibu sudah 

memiliki berapa 

orang anak?  

Dua orang  Identitas 

subyek 

Yang pertama 

usianya? 

Usianya 13/14 tahun   

Yang kedua? Yang kedua ini 8 tahun   

Apa benar ibu 

memiliki anak 

cerebral palsy? 

Iya  Identitas 

subyek 

Berarti yang cerebral 

palsy itu anak keduan 

ya? 

Iya  Identitas 

subyek 

Bagaimana ketika 

kehamilan anak kedua 

Saat kehamilan itu memang ga 

seperti anak pertama.  Kalau 

Kondisi 

kehamilan 

1b 
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ini? Saat hamil itu 

kondisi ibu 

bagaimana? 

anak pertama suka makan, anak 

kedua ini kok kelihatannya ga 

suka makan. Trus nek menurut 

kondisi badan sih biasa ya Cuma 

berat badannya ga seperti anak 

pertama, nek anak pertama tuh 

sampai naik sekitar 12 kg nek 

anak kedua berapa ya Cuma 9 

apa 8 kg, kecil. Lagian ini kan 

prematur ya mbak, jadi ga 9 

bulan. 

Ini ga suka 

makannnya itu 

gimananya bu? Tiap 

makan muntah atau 

lemes atau memang 

ga ada nafsu 

makannya sama 

sekali? 

Ya ga ada nafsu makannya. 

Kalau mau yang diinginkan aja 

ga kepengen ga mau makan.  

Kondisi 

kehamilan 

1b 

Cek kesehatan rutin 

dilakukan bu? 

Rutin, ya dikasi vitamin, ya 

gimana ya makannya itu ga 

seperti orang hamil, orang usia 

pertama gitu males gitu. 

Cek 

kesehatan 

1c 

Untuk kegiatannya 

juga males? 

Kegiatannya biasa nek dulu apa 

kerja kan anak pertama, nek ini 

anak kedua sukanya tidur. 

  

Tadi kata ibu 

prematur, itu lahir 

usia berapa? 

7 bulan Anak lahir 

prematur 

2a 

Ada kecelakaan atau Ya endak ya Cuma waktu   
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ada karna apa? malem tidur malem itu saya 

kerasa kayak pipis gitu. Kan 

saya ndak ngerti kalau mau 

melahirkan, pengalaman anak 

pertama kan normal-normal aja. 

Pipis tapi kok ga terasa pipis 

tapi itu kok basah semuanya. 

Dastere basah semua, sudah ta 

ganti basah lagi, trus saya 

periksa di rumah sakit, itu juga 

saya ga merasakan apa-apa. trus 

saya sampai dirumah sakit tau-

tau sudah buka. Ketubannya 

habis, kan lama to, 

perjalanannya, aku kan kan naik 

kendaraannya ga tau mau 

lahiran juga, sampai kesana 

ketubannya sudah habis trus 

baru ditangani. Lagian 

dokternya itu ga stanby.  

Trus masih menunggu 

dokter lagi? 

Iya, masih nunggu dokter lagi.   

Berapa lama? Wong aku wae lahir doktere 

baru dateng og mbak. 

Proses 

melahirkan 

tidak 

didamping

i dokter 

 

Jadi yang membantu 

proses persalinan? 

Itu suster-suster aja.   

Malah suster? Bukan Ndak bukan bidan, kan memang   
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bidan atau dokter. waktu itu saya minta rujukannya 

sama dokter Cuma dokternya itu 

posisi nya ga disitu, masih 

dimana gitu. Nah sembari 

menunggu itu saya diinfus 

dioksigen gitu. Waktu itu saya 

kan sudah ga kuat to sudah 

lemes, dipacu, kasi infus kasi 

oksigen. Alhamdulilah anaknya 

tetep mau keluar. 

Berarti tetap normal? He e normal Proses 

melahirkan 

 

Kondisi adek waktu 

lahir bagaimana bu? 

Ya sempat menangis, beratnya 

kecil banget hanya 1 kg. 

Kondisi 

pasca 

melahirkan 

3a 

Kemudian menjalani 

perawatan-perawatan? 

Iya di inkubator selama 1 bulan. 

Ya sudah dibawah pengawasan 

dokter anak. 

Kondisi 

anak 

3a 

Selama menjalani 

perawatan intensif di 

rumah sakit itu 

kondisi adek 

bagaimana? Stabil 

normal semakin 

membaik atau 

bagaimana? 

Ya anu mbak, apa ya kadang 

baik trus nanti dicoba dilepas 

oksigennya apa itu sing kayak 

helm itu, itu kadang drop. 

Kondisi 

anak 

3a 

Dropnya gimana itu 

bu? 

Ya ga tau, katanya bilang apa 

paru-parune apalah, sampai 

sekarang kan anak saya juga 

lemah jantung. Dulu pernah itu 

Kondisi 

anak 

3a 
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kena flek paru-paru juga. Kan 

dibilangi dokter kan anak 

prematur kan kondisi paru-paru 

sama jantung belum siap belum 

mateng belum normal, jadi ya 

itu banyak kendala. Sampai 

sekarang kan jantungnya Z juga 

lemah. 

Saat melahirkan itu 

apakah suami 

mendampingi? 

Iya, disamping saya. Suami saya 

tau kalau saya melahirkan itu. 

Kan nunggu dokter itu 

disamping saya sampai 

dokternya datang suami saya 

disamping saya. Itukan saya 

sudah ndak kuat itu sudah minta 

operasi, tapi alhamdulilah anak 

nya mau keluar sendiri. Soalnya 

kan sudah ga ada cairan lagi 

didalamkan kan kayak kempes 

gitu mbak, kayak bayi kelihatan 

diperut. Awalnya kan perutnya 

besar gitu, lama-lama kan keluar 

gitu trus kelihatan bayinya tok 

to? Sampai kelihatan gitu. 

Dukungan 

suami 

2b 

Tapi syukurnya adek 

mau keluar sendiri 

gitu ya bu? 

He e he e mau keluar dikasi 

oksigen, muter itu sampai saya 

ndak kuat minta operasi 

dokternya juga belum dateng 

tapi alhamdulilah adek tuh mau 

keluar sendiri trus nangis, aku 

 

 

 

 

Kondisi 

anak 

 

 

 

 

3a 
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legone tu nangis mbak, trus 

diliatke oh anaknya laki-laki bu. 

Trus langsung diserahkan ke 

dokter anak trus masuk 

inkubator. 

Kapan pertama kali 

ibu tau kalau adek 

cerebral palsy? 

Itu tu saya tu anu mbak, apah... 

dari 0-6 bulan 

perkembangannya bagus kayak 

normal seperti anak usia biasa 

kayak anakku pertama tapi 

setelah umur 6 bulan itu drastis 

drop. Yang panas, trus sering 

diare, pokoknya yang pasti 

panas trus keluar masuk rumah 

sakit terus, trus dari itu 

perkembangannya menurun, 

berat badannya juga ga naik-

naik. Motorik gitu juga ga 

seperti anak biasane, berat 

badannya kan dibawah garis 

merah. Tak pikir aku juga sudah 

berusaha semaksimal mungkin, 

susu apa kelihatannya ga 

ngefek. Sering sakit sering sakit, 

setiap bulan itu mesti keluar 

masuk keluar masuk, sampai 2 

tahun itu biasa kan anak usia 1,3 

tahun sudah bisa jalan sudah 

bisa merangkak ini kok belum 

bisa apa-apa dari itu rumah sakit 

itu, malah dari rumah sakit itu 
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dokter anak itu saya ga dibilangi 

apa-apa. saya kecewanya gitu. 

Malah dari BP4 ini saya 

dituntun, loh kok anak ini suka 

panas, lah tau-taunya kan dia itu 

kena radang paru-paru sampai 

pengobatan 90 hari.  Dari BP4 

bu perkembangan anak ini 

kurang harus dibawa terapi gini-

gini. Dari situ saya mulai 

berfikir, oya, trus dari situ saya 

coba ke rumah sakit ketileng 

trus kumpulannya kan anak-

anak seperti itu begitu to, trus 

dari situ saya trus dikasi corone 

dikasi cerita oh berarti anak saya 

ini kelompok anak gini. 

 

Secondary 

phase 

anger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

tahu 

anaknya 

cerebral 

palsy 

 

5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b 

 

 

 

 

Berarti itu usia adek? 2 tahun   

2 tahun ibu baru tau 

kalau adek cerebral 

palsy itu pun ibu tau 

ketika  

Berkumpul dengan anak terapi 

itu.  

  

Tidak pernah dengar 

langsung dari dokter? 

Maksudnya dokter 

yang menyatakan 

seperti ini seperti ini? 

Tidak sama sekali. 

Malahan itu dokter nek sing di 

pantiwilasa saya kan bilang dok 

ini anak saya kok 

perkembangannya kurang? Kok 

nek anak seusia ini anak saya 

pertama uda bisa gini gini gini, 

dia jawabannya malah begini ya 
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mungkin itu kepalanya terlalu 

kecil ya bu, saya itu nganu ne 

gitu, waduh kok ini gini, trus 

dari situ saya bisa mencerna to 

mbak, wah nek tau gini kenapa 

ga dari dulu? Saya gelo ne gitu, 

dari awal saya akan tangani, 

kalau ada yang bilangi ada yang 

tuntun dari awal saya 

mengantisipasi gitu, tapi kok 

sampai sebesar ini wes, semua 

itu ta kembalikan. 

 

 

Secondary 

phase 

anger 

 

 

5a 

Tadi ibu bilang dari 0-

6 bulan kondisi adek 

itu perkembangannya 

bagus, berarti sampai 

6 bulan sudah bisa 

apa aja? 

Sudah bisa miring-miring gitu 

mbak, berat badannya juga 

setiap bulan naik setiap bulan 

naik, dokternya juga wah ini 

bagus bu ada perkembangannya, 

setelah itukan kontrolnya 

dikurangi, trus 6 bulan itu 

drastis, trus periksa terus periksa 

terus Cuma yang diperiksa itu 

dari segi penyakitnya aj, tapi 

motoriknya juga ndak diitu, 

harusnya anaknya itu kan dikasi 

gini gini gini terapi opo pie. Ya 

Cuma dokter ya gitu, saya kan 

awam ga tau kan bu ya kurang 

ada yang bimbing. Saya anune 

nya gelo nya ni dokter anak kan 

haruse kasi tau bimbing kok dia 

itu diminta informasi ga jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary 

phase 

anger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a 
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jawabannya malah kayak gitu. 

Setelah saya tau kayak gini, 

katanya dokter anak ditanya kok 

jawabannya kayak gitu? Saya 

kecewanya kayak gitu, baru di 

BP4 ini saya dikasi tau sama 

BP4 sama bagian, Z kan suka 

batuk pilek kan? Kan kasian 

kalo diobati terus, terus diterapi 

itu saya dikasi informasi, bu 

anak ibu tu gini gini gini harus 

dikasi, diterapi disini itu ga 

komplit. Ibu diterapi diketileng 

aja, saya kan juga pertama 

menceritakan riwayat semula di 

panti wilasa trus BP4 mungkin 

tau ya kok saya sudah ga suka di 

panti wilasa trus saya dirujuk ke 

ketileng. Nah dari ketileng itu 

saya kumpul sama anak-anak 

kayak gitu. Baru tau ya anak 

saya kayak gini. 

Bagaimana perasaan 

ibu ketika pertama 

kali tau kalau anak 

ibu cerebral palsy? 

Ya koyokne ga terimo mbak, 

koyokne kenapa ndak dari dulu? 

Seandainya dari dulu kan 

koyokne wes iso jalan. Koyokne 

kok pie gitu. Dari saya sekolah 

disini saya tau kalau saya ndak 

sendiri temen-temene banyak 

ada sing yang lebih parah dari 

anak saya, saya tu pikiran nek 

Primary 

phase 

 

 

Tertiary 

phase 

adaptation 

& 

reorganiza

5a 
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besok saya tua gimana? Anak 

saya gimana? Belum bisa jalan 

kalau saya dipanggil Tuhan 

gimana? Tapi semuanya itu ta 

pasrahke sama Tuhan. 

Sebenarnya saya itu ada rasa 

kuatir ada rasa gelisah tapi wes 

gimana lah saya pasrah, trus dari 

saya kumpul terapi disini 

kumpul sama anak-anak tau nya 

ada yang lebih parah ya saya tu 

harusnya bersyukur. Walaupun 

Z belum bisa berjalan masih 

bisa ngomong, masih bisa 

merangkak. Kalau kumpul sama 

anak-anak normal memang ya Z 

rendah dewe kumpul dirumah Z 

rendah dewe. Tapi kumpul 

disini saya merasakan 

pokokmen nasibnya sama. Saya 

mengucap syukur wes, saya 

ndak pengen nyesalin sing 

kayak dulu-dulu. Kan ini 

memang titipan dari Tuhan, apa 

yang dititipkan sebisa mungkin 

ta rawat. Untuk kedepan nya 

sara pasrahkan sama Tuhan 

moga-moga Z cepat jalan, saya 

ga muluk-muluk Z harus bisa 

punya tittle gini punya kerjaan 

gini, pokokmen Z bisa mandiri 

tion 

 

Kekawatir

an subyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan 

subyek 

 

 

5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5j 
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saya wes mengucap syukur gitu. 

Pokoknya sing ta pikirkan gitu 

mbak, Z bisa mandiri. 

Pernah ga ibu merasa 

ga percaya bahwa 

ternyata anak ibu 

cerebral palsy? 

Ga pernah. Kadang kalau saya 

down gitu pernah kenapa ya kok 

aku dititipke anak seperti ini? 

Rasanya ga percaya, dosa apa?? 

pikiranne saya apa, apa saya 

kurang mampu trus saya mikir  

seandainya saya kurang mampu 

diatas saya ada orang-orang 

kaya wae juga punya anak 

seperti ini, mereka misalnya 

punya uang bisa beli apa saja 

bisa menyembuhkan anaknya. 

Semua itu memang titipan, ndak 

orang kaya ndak orang ndak 

punya Tuhan memberikan anak 

seperti ini ya sudah diterima 

saja.  

 

 

 

Secondary 

phase 

 

 

 

5a 

Pernah ga ada 

perasaan seperti 

marah? Kenapa harus 

saya? 

Ya ada. Kenapa saya? Kadang 

yo berontak, malu, melinder 

nopo yo? Kadang kayak ga 

terima tapi yo kalau lihat 

anaknya to mbak ndak sanggup 

biar gimanapun itu tetap anakku. 

Bagaimanapun wes ta openi wes 

tetep ikut aku. Sampai kapanpun 

sampai semampu aku. Kasihan, 

anak ini kan ga tau apa-apa, 

Primary 

phase 

Secondary 

phase 

 

 

 

 

 

 

5a 
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seandainya dia bisa milih dia 

mau kayak temen-temene bisa 

jalan, bisa punya pendidikan 

tinggi, tapi dia kan ga bisa 

memilih dia kan hanya bisa 

yang apa yang dia ada. Trus aku 

yo gitu kalau aku bisa milih aku 

juga milih anak-anak sing bagus 

normal ibaratnya sing bisa 

sekolah tinggi. Tapi aku sudah 

dititipi anak seperti ini masak ya 

aku meh apa, meh buang itu 

malah lebih sadis ya? Ya 

sudahlah aku menerima, 

pokoknya semampu aku aku 

akan merawat anakku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertiary 

phase 

acceptance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a 

Pernah punya pikiran 

untuk menitipkan 

adek? 

Enggak. Ndak punya. Cuma 

kadang tu waktu nek seandainya 

Z suka bandel atau apa ta bilang 

ta titipke neng asrama ya, ndak 

mau mamah, nek kamu ndak 

mau nurut sama mamah, dia 

sudah beda, ndak to mah. Saya 

lihat-lihat lagi gak mungkin 

saya, saya ndak tegel walaupun 

itu di asrama diopeni dan 

dirawat tetep saya ndak tegel. 

Lebih baik saya ndak kerja 

walaupun ibaratnya saya pas-

pasan ndak pa pa yang penting 

ini saya rawat anak saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertiary 

phase 

acceptance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a 
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Saat ibu terapi di 

ketileng itu dan 

ternyata tau adek itu 

cerebral palsy itu ibu 

bersama siapa? 

Saya sendiri, saat itu kan saya 

tiap saat kan saya terapi sendiri, 

bapak kan kerja. 

Peran 

mengasuh 

5c 

Kemudian kapan ibu 

menyampaikan 

kepada bapak tentang 

kondisi adek? 

Ya itu waktu terapi trus orang 

terapi itu bilang secara ndak 

langsung orang terapi itu 

ngomong sama saya bu ini tu 

titipan Tuhan, titipan Allah, ini 

celengan ibu, ibu harus terima 

ibu harus ikhlas trus saya pikir-

pikir nek mau tidur bapaknya 

ngobrol-ngobrol trus 

dibandingke sama anak-anak 

yang sama-sama terapi. Trus 

dari situ mulai ada jalan, trus 

saya terapi kan yang diomongin 

sama itu ibu harus terapi OT ibu 

harus terapi itu mandiri, wicara. 

Ya saya turuti apa, sampai 

seminggu 3x, selagi saya 

mampu, Z kan nek sakit saya 

terapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjalani 

terapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5f 

Bagaimana reaksi 

bapak pertama kali 

kalau adek cerebral 

palsy? 

Seperti saya, cuman bapak kan 

diem, laki-laki kan lebih bisa 

menahan air mata, diem gitu 

trus sak omonge wong kadang 

pijetke sana, bedek-bedeke 

pengen anak nya sembuh ya wes 
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dituruti. Tapi ya saya pikir tetap 

diterapi pa, walaupun ono sing 

nambahke pijet sana pijet sana 

tapi terapi tetap sampai 

sekarang.  

Bagaimana dengan 

reaksi keluarga besar 

bu? Keluarga Ibu dan 

keluarga bapak? 

Ya pada awalnya menyalahkan 

mbak, kok anak ngene-ngene 

bok ya di ngeneke mereka kan 

juga ga tau, seolah-olah anaknya 

kok sering dibawa kerumah 

sakit, iku malah ke akehan obat 

mending tradisional, mending 

apa-apa anaknya kok belum bisa 

gini belum bisa gini belum bisa 

gini. Tapi saya sering diem, trus 

lama-lama lama mereka tau 

kalau saya terapi disini sekolah 

disini. Trus dari lama-lama 

mereka menyadari dari 

omongan saya yang mau 

menerima apa adanya. Mau 

nganu tanpa minta bantuannya 

mereka.  

Reaksi 

keluarga 

besar 

(negatif) 

4b 

Dengan reaksi seperti 

itu apa yang ibu 

rasakan? 

Wah yo down mbak, dari ibu 

saya aja ndak ada corone kayak 

ngayem-ngayemi gitu loh bisane 

kenapa kayak gitu kenapa ga... 

mertua saya juga gitu tapi saya 

sama suami ya diem. 

Reaksi 

keluarga 

besar 

(negatif) 

4b 

Dengan kondisi Malah dari saudara saya yang Reaksi  
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seperti itu apa sih 

yang membuat bapak 

dan ibu tetap kuat? 

lain, yang jauh gitu, kasi 

kekuatan saya. Orang-orang 

terapi, rumah sakit, teman-

teman disini bilang ibu itu ga 

sendiri, sing lebih rendah dari Z 

yo banyak. Ibu ga usa 

bandingke sing di luar, ibu 

bandingkan dilingkungan ibu, 

sekolah ibu. Ya ibu menjalani 

dengan ikhlas, insya Allah ini 

celengannya ibu, yo dari situ 

saya, saya jalan sama suami 

saya.  

keluarga 

besar 

(positif) 

Reaksi 

lingkungan 

sekitar 

(positif) 

Bagaimana dengan 

reaksi tetangga-

tetangga lingkungan 

rumah? 

Kalo saya tu jarang keluar ya 

mbak, maksude jarang nonggo-

nonggo gitu. Dirumah Z ga 

pernah ta diemke neng omah, 

tak asingke tu ga pernah, tetep ta 

kumpulke sama anak-anak, nek 

setiap bulan saya arisan saya 

ajak, saya kumpulin taruh 

depan, trus lama-lama 

pertamane mereka mandangi ya 

gimana tapi saya berusaha cuek 

gitu mbak. Ini anak saya apapun 

kondisinya tetap saya anu, 

bagian saya anu dia biar 

gimanapun titipan dari Allah 

tetep ta piara. Tapi lama-lama 

ya lingkungan tetangga tau. 
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Ketika adek ikut 

bermain dengan 

teman-temannya, 

bagaimana perlakuan 

teman-temannya 

terhadap adek? 

Ada sih yang sebagian yang 

gini, bude-bude itu mas Z kok 

ga jalan kenapa kan mas Z 

sudah besar bude, aku aja sudah 

bisa jalan. Ya saya cuma kasi 

pengertian oh mas Z itu kaki 

nya lagi sakit nek nanti kalo 

sudah sembuh bisa jalan juga. 

Tapi Z tuh nek anak-anak 

seusianya dia malah ga sensitif 

mau main mau berbagi sebisa 

mungkin ngambil bola 

brangkang tapi kalo sama orang 

dewasa dia sensitif. Kayak ada 

orang yang liatin dia merasa 

ndak suka atau gimana dia 

kerasa ayo ma pergi ma ndak 

usah disini, ada orang yang 

ngomongin dia walaupun dia 

ndak denger tapi dia lihat gitu 

oh orang ini ngomongin saya dia 

langsung ayo ma pergi ma. 

  

Jadi ngomongnya 

adek lancar sekali ya 

bu? 

Iya lancar mbak.   

Ada ga perasaan takut 

terhadap kondisi adek 

yang seperti itu? 

Ya sering ya mbak.   

Ketakutannya seperti 

apa? 

Ya, ini normal-normal aja ya 

mbak nek besok belum bisa 

Ketakutan 

subyek 

5b 
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jalan sampai besar, belum 

mandiri disaat diri saya di 

panggil Allah siapa yang akan 

bantu dia? Ya memang dia 

punya kakak, saya sering 

ngomong saya sering nasehati 

tapi kan tiap orang nek sudah 

keluarga punya kesibukan 

sendiri punya kebutuhan sendiri 

kadang kan ga bisa berbagi 

dengan yang lain, kalau Z belum 

bisa mandiri belum bisa jalan 

nanti siapa yang bantu dia. Aku 

takutnya gitu mbak. Nek 

seandainya, ya Allah nek 

seandainya aku dipanggil Allah 

aku pengen Z bisa mandiri 

sendiri, aku tuh bisa melihat 

anakku tu mampu sendiri. 

Setidake walaupun tidak 

berpendidikan tinggi tidak 

menghasilkan uang banyak tapi 

dia mampu bisa menghidupi 

dirinya sendiri. Sebelum itu aku 

pengene Allah jangan ambil aku 

dulu. Berfikir seperti itu mbak.  

kakak  Z laki-laki apa 

perempuan bu? 

Perempuan   

Hubungannya dengan 

adeknya bagaimana? 

Ya waktu dulu dia menginjak 

dewasa dia kan ego nya tinggi 
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sering tengkar sama adiknya, 

tapi setelah saya kasi tau kasi 

pengertian adinya ini kondisinya 

seperti ini ndak mungkin seperti 

apa yang kamu pikirkan sing 

apa yang kamu lihat nak-anak 

umumnya, kamu harus bisa 

menerima harus bisa 

membimbing setidaknya kamu 

harus bisa membantu adekmu 

kedepan, kamu punya kelebihan 

kamu punya pendidikan sing 

bagus kamu punya segalanya 

kamu harus bisa berbagi sama 

adikmu. 

Trus kakaknya 

bagaimana bu? 

Sekarang dia baik mbak, nek 

temen-temennya kesitu 

kadangkan sering ke tempat 

saya ke kamar, kadang 

temennya tanya kok adikmu 

belum bisa jalan, pertamanya 

dia kayak gimana tapi sekarang 

ndak pa pa, saya sering kasih 

pengertian saya sering kasih 

ndak pa pa. Kadang kalau 

temene kesitu adine dijak diajak 

kumpul sak kamar gitu, diajak 

lihat laptop ya diajak main 

bareng. Sekarang temen-temene 

juga sudah tau kalau anak saya 

punya adik yang belum bisa 
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jalan yang sekolah di YPAC. 

Uda bisa menerima. 

Ibu mengasuh adek 

dari kecil sendiri? 

Iya   

Tanpa pengasuh? Iya   

Alasannya apa bu? Ya satu memang ekonomi saya 

pas-pasan kedua saya memang 

mau apa ya mau merasakan tau 

maksudnya kalau anak pertama 

kan saya kerja saya menitipkan 

pada pengasuh. Saya tau kondisi 

badannya bagus tapi kalau anak 

kedua ini kan beda, saya pengen 

mengasuh wong saya berfikir, 

wong saya sebagai orangtua nya 

kadang kuwalahan ngasuh anak 

seperti ini apalagi kalau ta 

kasihke ke pengasuh, trus nanti 

jadine kayak apa? walaupun 

saya memang kerja punya 

penghasilan bisa buat bayar 

pengasuh, tapi pengasuh itu apa 

ya bisa memperlakukan anak 

saya seperti saya, bisa 

menerima. Saya wae lihat 

pengasuh-pengasuh itu 

mengasuh anak normal aja 

seenake, ga mau makan tinggal, 

ga mau minum tinggal suka sms 

hp apalagi anak saya seperti ini 

Subyek 

tidak 

mengguna

kan jasa 

pengasuh 

5c 
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ndak mau makan sulite kayak 

gitu. Orangtuane wae bujuknya 

susah setengah mati apalagi 

pembantu mau jadi apa anak 

saya. Yowes ben rak wes 

walaupun pas-pasan tetap ta 

asuh sendiri. Trus suami ya 

udah diasuh sendiri aja, anake 

kita kan corone sakit-sakitan 

daripada kamu kerja trus bayari 

pembantu trus bayari rumah 

sakit bak bok tombok mending 

wes di openi dewe walaupun 

biar gimanapun ibarate segalak-

galake orangtuane nek openi 

anake kan lebih teliti ketimbang 

orang lain, lebih diutamakan. 

Kesulitan-kesulitan 

apa yang ibu alami 

saat mengurus adek, 

dari pertama sampai 

hari ini. 

Yo banyak yo mbak, kan Z itu 

orangnya sulit makan jadi 

makan tu pasti di dulang, kalo 

ga dikasi makan nanti kondisine 

drop kasi makan sulit, bujukane 

angel, kadang makan sitik ga 

mau muntah, keras sitik ndak isa 

ngunyah nek sesukanya dia kan 

ga gizi dia sukae tu susu sing 

langsung sedot itu kan gizi ne 

beda mbak dibanding susu sing 

buat dewe. 

Kesulitan-

kesulitan 

yang 

dialami 

subyek 

 

Susu kotak itu He e, dia kan sukae kayak gitu   
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maksudnya bu? mbak. Sekarang kan semakin 

besar semakin besarkan pengen 

kayak teman-temanne. Temane 

makan chiki dia pengen, padahal 

kondisinya kan kalau makan 

chiki radang, batuk makan 

coklat terlalu banyak panas ka 

gitu, tapi kan kadang dia ga mau 

tau, pokoknya aku mau gini, 

mama mintanya gini kasihin. 

Padahal kan kondisi gitu kan 

buat dia kan ndak mau 

menerima, gitu, ya makane yo 

gitu anu gitu. Trus masalah anu 

kan sering gendong juga, 

kadang kondisi saya kan 

semakin tua semakin tua, dia 

tambah berat. Kadang kan saya 

ndak ngopen ndek’en tok saya 

kan juga gawean rumah yo 

masak ya nyuci belum lagi apa 

apa apa kadang kan kondisi saya 

kan lemah tambah lemah dia 

semakin besar tambah besar 

tambah berat. Kadang wae sok 

pulang gini wae umpamane saya 

ndak dijemput kan ngangsu, 

kadang ya down mbak capek 

saya. Capek to? Tapi dia 

semangatnya tinggi mbak dia itu 

selalu pengen sekolah, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan- 

kesulitan 

subyek 
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walaupun kondisi sesakit apa 

dia tetap pengen sekolah, ma 

sekolah. Tau saya flu atau apa 

langsung bilang, ma cepet ma 

dikeriki minum obat ma ben 

ndang sembuh. Dia ndak mau 

saya sakit. Tapi nek saya sakit 

dia pasti bilang ma besok 

sekolah ma, mama cepet minum 

obat sesok nganterke aku 

sekolah, nanti nek mama sakit 

sing nganterke aku sopo? Cepet 

to ma.  

Semangat 

anak 

Kan adek uda mulai 

sekolah berarti kan 

uda punya PR, nah 

kalo itu siapa yang 

ngajarin? 

Ya saya. Semua saya, nek saya 

tau itu pas kakake selo suruh 

kakake tapi kan kakake 

sekarang kelas 3 SPM banyak 

itu, banyak kegiatan, tambahan, 

berangkat pagi pulang sore. 

Malem gitu takute nek capek 

gitu kalau ta suruh ajar adek e 

dia emosi adiknya kan juga 

emosinan, nanti tengkat, dari 

pada gitu wes aku wae wes.  

Ben dia urusi sekolah nya dia 

saya urusi sekolahnya Z. 

Peran guru 5e 

Dari usia adek 2 tahun 

kan terus menjalani 

terapi kan bu? Nah 

terapi-terapi itu 

Ya kalau dulu ya, waktu dia 

kecil. Mau, bar mandi nanti sore 

tak ajaki kedepan jalan-jalan 

kumpul sama temene, merambat 
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pernah diulang juga 

dirumah ga bu? 

di pagar. Itu mau. Tapi sekarang 

tambah besar tambah besar 

nganu ya mbak, egonya dia 

mulai ya mbak, capek ma, 

nganu ma. Ya kita juga ngerti. 

Ta liatke kira-kira atine enak, 

yok Z kita latihan jalan didepan 

ok, pelan-pelan yok, saya 

bawain jajan ta bawa kedepan 

sama temen-temene, ta kasi 

walker itu to dorong walker trus 

apa latihan dipagar apa itu 

merembet-merembet gitu. Tapi 

kadang yo emoh, kadang yo 

nurut. Ga mesti mbak. 

Ibu ikut komunitas 

orangtua yang 

memiliki anak 

cerebral palsy ga? 

Ndak itu, ada to mbak 

komunitasnya. Tapi saya 

denger-denger yo ada tapi kan 

satu kayak gitu kan ada 

perkumpulannya sendiri ya ya 

mungkin waktunya, kedua saya 

itu transportasinya itu mbak 

saya kan bergantunnya sama 

bapak, saya kan bisa naik 

kendaraan sendiri tapi kan saya 

ga bisa sambil boncengke Z. Z 

kalo diboncengke motorkan 

keseimbangannya belum nganu 

mbak, bapak kan juga ga tega 

saya tuh kalo sering ikut kumpul 

gitu yo satu apa ya waktunya 

Tidak ikut 

komunitas 

cerebral 

palsy 

5h 
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kedua ga ada transportasinya, 

kan juga susah to, pokoknya 

kepentingan Z yang utama itu 

yang saya jalani. Kalo 

kumpulan-kumpulan gitu saya 

mikir dua kali. 

Berarti adanya disini 

aja ya bu dengan ibu-

ibu lai. 

Iya iya iya mbak.. kegiatannya 

ya gitu ngurusin Z sampai sore 

gitu.  

  

Ketika nungguin adek 

disini ya bu kan 

ketemu dengan ibu-

ibu yang lain itu 

bagaimana? Istilahnya 

cukup membantu ibu 

atau bagaimana? 

Membantu mbak. Kan ibarate 

ada temennya nek di rumah kan 

ublek kutek kan paling ngurusin 

anak ngurus rumah sudah saya 

kan ga pernah nonggo ke teman-

teman saya, jadi apa ngelepasin 

unek-unek ya disini, bilang 

sama ibu-ibu biar gimanapun 

kumpul sama ibu-ibu yang 

punya anak sama kan kayak kita 

setidaknya kan mereka tu punya 

masalah sama seperti kita juga. 

Yang kita alami, punya anak 

yang sama. 

Dukungan 

lingkungan 

sekitar 

(sesama 

orangtua 

anak 

cerebral 

palsy) 

 

Menurut ibu 

menjalani proses-

proses terapi dari 

dulu-dulu itu adek 

mengalami 

perkembangan yang 

cukup baik atau 

Tambah mbak, setidaknya 

dengan terapi satu otot-otote kan 

ndak kaku, dua berbagi sama 

temen senasibe de e, bisa 

berbagi apa, trus saya juga 

seperti itu kumpul dengan 

orang-orang tua sing punya anak 
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gimana? Peningkatan-

peningkatannya 

gimana? 

sama seperti anak saya. Trus 

anak saya bisa beradaptasi 

dengan lingkungan yang apa dia 

rasakan, temen-temene bisa 

sosialisasi bisa melatih 

kepercayaan diri, dibanding 

dirumah suntuk ndak punya 

temen, kadang tetanggane kan 

nasibe ga seperti kita bukan 

dimaksud-maksude ekonomi 

endak tapi keadaan fisik bek 

atine kan beda mbak. 

Apa harapan ibu 

untuk adek? 

Ya harapan saya Z itu bisa 

mandiri bisa apa sing dicita-

citakan, dia kan punya cita-cita 

jadi penyanyi. Ya bisa terkabul 

lah. Pokoknya semua sing yang 

terbaik buat anak saya. 

Harapan 

subyek 

5j 

Boleh ceritakan ga 

perasaan ibu terhadap 

adek? 

Lebih sayang, nek seandainya 

saya punya 2 anak tu, eh bukan 

maksudnya saya membeda-

bedakan, lebih sayang Z 

ketimbang yang pertama. 

Tertiary 

phase 

acceptance 

5a 

Kenapa ibu bu? Ya dia punya kekurangan, 

walaupun gitu dia punya 

semangat yang tinggi, dia ga 

mau kalah sama temen-

temennya. Aku pengen jadi 

penyanyi aku suka menyanyi, 

aku pegen jadi penyanyi. Ya 
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pokoknya suka nyanyi dia 

mbak.  

Baik, terima kasih bu 

buat pengalaman 

ceritanya ibu. 

   

Ada yang mau saya 

tanyakan lagi bu. 

Kemaren ibu 

menyatakan bahwa 

adek sempat flek. 

Fleknya itu usia 

berapa? 

Usia 1 tahun lebih meh 2 tahun. 

Pengobatan 9 bulan. 

  

Pengobatan yang 

dijalani apa aja? 

Ya itu minum obat merah, tiap 

hari minum. 

  

Selama pengobatan 9 

bulan itu kondisi adek 

gimana? 

Ya terus panas. Kondisi Z 

lumayan ga sering masuk rumah 

sakit itu 5 tahun. Sampai 

sekarang. Dari 0 sampai 5 tahun 

itu hampir tiap bulan masuk 

rumah sakit. 

Kondisi 

anak 

3a 

Dengan diagnosa 

yang sama? 

Iya demam, diare, radang.   

Awal-awal adek 

sering masuk rumah 

sakit ibu itu down ya? 

Sampai usia 5 tahun 

tetap masuk rumah 

sakit yang ibu rasakan 

itu gimana? 

Ya, anu ya mbak, pie ya sering 

sedih kadang kan nek ga punya 

uang anak e begini terus, 

pikirannya disamping pengen 

anaknya sehat tapi ndak ada 

biaya. Lagian waktu Z belum 

lahir saya bekerja jadi 

penghasilan berdua, tapi 

Peran 

Provider 

Primary 

phase grief 

and 

depression 
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sekarang Z lahir kondisinya 

beda sing kerja suami saya 

setelah umur 2 tahunan suami 

saya kena PHK. Itukan krismon 

suami saya nganggur saya ga 

bisa kerja openi anak anak saya 

sakit-sakitan. 

Z ngomongnya lancar 

berarti dia bisa 

sampaikan 

keinginannya dengan 

lancar juga ibu bisa 

ngerti apa setiap 

permintaannya Z? 

Dia ngomongnya lancar itu 

umur ini mbak, sekitar 3 

tahunan lebih bisa 

menginspirasikan apa yang sing 

dia mau, sebelumnya itu bisanya 

muni mbak, ika, dia cenderung 

diem. Setelah sosialisasi sering 

ke terapi ketemu anak-anak 

ketemu orang lain dia mulai 

pinter bergaul, mulai bisa 

menginspirasikan maunya dia. 

  

Selama ini ibu 

memperlakukan Z 

bagaimana? Z kan 

punya keinginan 

menjalani terapi 

pernah ga sih ibu 

tanya suka ga sama 

ini? 

Sering. wong  anaknya itu 

gampang-gampang susah, 

bukannya saya mau 

memperlakukan dia manja, saya 

juga pengen dia mandiri. Tapi ki 

aku kadang rak tegel mbak, 

kadang kan umpamane makan 

ma, ya coba makan sendiri, ga 

mau, mau disuapin, kan dia ga 

suka makan. Jadi seharian kalau 

ga disuapin dia ga makan jadi 

kan saya ga tegel. Saya yo 

 

 

 

 

 

 

 

Supportive 

parent 
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pengen dia bisa makan sendiri 

minum sendiri, tapi kadang ki 

aku luluh mbak, ga tegel dengan 

kondisi dia. Kadang terapi pas 

mokong ya, kadang sampe tak 

getek-getek mbak, tapi saya tuh 

kadang tu pie rasane ga tegel tu 

loh mbak apalagi tambah besar 

ki sok tambah mokong. Tapi dia 

nek mamanya sedih respek 

mbak kelihatan. Ma ojo sedih to 

ma, kalau mamanya sedih dia 

tau mbak, kayak batin tu loh 

mbak. Ngelokro.. kalau 

mamanya sedih dia kayak 

ngelokro. Seharusnya ki 

mamanya happy happy.  

Ibu dalam kondisi 

sedih ternyata Z bisa 

memahami perasaan 

ibu, apa yang ibu 

rasakan? 

Ya terharu mbak, seneng. 

Ketoke dia punya kekurangan 

tapi dia bisa mengerti. Kadang 

anak sok ya baret tu cuek tapi 

dia peduli sama mamanya. Apa 

ya respon keadaan mamanya 

tanggap. 

  

Hal-hal simpel seperti 

pembelian baju itu ibu 

melibatkan adek 

untuk memilih 

bajunya sendiri atau 

semuanya ibu yang 

Melibatkan. Soal makan minum 

itu saya melibatkan semua 

mbak. Nek makan pengen 

makan apa? dia kan susah 

makan, ma umpamanya hari ini 

masak sop ya? Ya masak soup 

Supportive 

parent 
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pilihin aja deh.  Tanpa 

bertanya sama adek 

suka apa enggak atau 

maunya yang gimana? 

ayam, minta tempe goreng sing 

asin ya tempe goreng sing asin. 

Minta apa semaunya dia. 

Menunya aja yang nentuin dia, 

ma aku makan sama perkedel, 

ndak pake sayur? Ndak yo ndak. 

Ma masak soup ayam, nek ga 

ada ayam ta ganti bakso ya 

nang, pokoke semaunya dia. 

Saya libatkan dia, miunumnya 

gitu, semaunya. Mau pergi juga 

pake baju ini ya nang, iya, pake 

celana ini ya nang, iya. 

 

 

Supportive 

parent 

 

 

 

 

 

Supportive 

parent 

Dengan kondisi adek 

seperti itu , ibu tidak 

memilihkan semua 

untuk adek ya? 

Tidak. Malah saya nuruti dia. 

Makan jajan, apa yang mau dia, 

buah juga semaunya dia. Apa 

semagka, melon, kacang, dia 

yang tentuin. Kalau saya mau ke 

pasar pasti ta tanyai minta jajan 

apa nang? Pasti tu, mau apa 

nang. 

  

Tapi dalam 

pemenuhan-

pemenuhan itu tetap 

dalam? 

Tetap dalam batas wajar mbak.  Supportive 

parent 

 

Pernah ga ada 

permintaan adek yang 

menurut ibu lewat 

dari batas normal 

kemudian ibu 

Pernah mbak. Waktu kumpul 

sama ponakan-ponakannya saya 

seumuran dia bawanya kan 

kapsul, bawanya apa namanya 

tablet tu saya juga ngomong, ga 
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menyatakan dengan 

tegas bahwa itu ga 

boleh. Contohnya? 

boleh pake itu terus nanti 

belajarnya jadi bodoh. 

Trus responnya 

gimana? 

Ya dia itu ga pa pa. Dia minta 

sesuatu sing koyoke anu satu 

dua trus udah mbak ga minta 

lagi. Ga terlalu ngeyel harus 

dibelikan, nah kalau makanan 

seperti makanan sing di TV 

jajanan-jajanan. Kan dia kalau 

makan ciki lebih dari dua kan 

batuk mbak. Ini wae sudah 

mending, dulu waktu makan 

sebentar sudah radang, ini 

badannya sudah baik mbak. 

Beberapa tahun ini kalau makan 

potato ciki ya boleh tapi satu, 

kalau lebih dari satu pasti batuk. 

Kadang di TV ada promosi apa 

promosi apa kan dia mau, ma 

burger itu ma mau ma, kalau 

selagi tubuhnya bisa menerima 

saya belikan kalau tubuhnya 

ndak ya ndak.  

  

Kapan terakhir ibu 

benar-benar bisa 

menerima kondisi 

adek, menghilangkan 

semua perasaan 

kecewa, malu. 

Nek masalah kecewa kadang 

sok down, nganu tidak saya 

tampik ya mbak kadang kalau 

saya capek ya, saya kecewa 

mbak sampai sekarang. Tapi 

sekarang saya bisa lebih bisa 

 

 

 

 

Tertiary 

phase 
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menata diri mbak, dulu kan saya 

sendiri mbak ga punya teman 

sebaya yang punya anak begini. 

Saya cenderung dirumah, 

mengurung diri tanpa ngobrol 

sama temen. Kadang sok denger 

sok berfikir suka down mbak. 

Tapi setelah Z sekolah ini saya 

lebih baik. 

adaptation 

& 

reorganiza

tion 

Sebelumnya 

menjalani terapi disini 

juga? 

Kalau terapi kan langsung 

pulang mbak, ga ngumpul-

ngumpul ga ngomong-ngomong 

sama ibu-ibu lainnya mbak. 

Anaku ngene anakku ngene 

  

Berarti ibu benar-

benar merasa lega, 

lebih baik dan mampu 

menata diri itu setelah 

adek sekolah? 

Iya mbak   

Kenapa kalau 

dirumah itu jarang 

berkumpul dengan 

ibu-ibu yang lain? 

Bukannya ga mau mbak, satu 

kalau ibu-ibu ngomong suka 

ngomongin orang, kayak saya 

diomongin. Rumah saya 

kampung tapi ga kampung 

mbak, jadi rodok individual 

mbak.  Punya kesibukan sendiri-

sendiri. Saya kan juga ga suka 

nonggo neng tetangga gitu. 

Pikirnya wes ngurus anak 

sendiri ngurus rumah sendiri 
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wes full mbak.  

Berarti dengan adanya 

ibu-ibu disini cukup 

membantu ya? 

Iya iya mbak, membantu.   

Ibu-ibu disini yang 

sering dibicarakan tu 

apa bu? 

Ya biasa, mereka kadang 

kondisi anak mereka gini. Nek 

anaknya terapi ku gini, kadang 

ibu-ibu ki sok tumpah tindih 

mbak. Nek terapi gini tu aku tuh 

ga bisa aku ga boleh, selain 

terapi disini juga diobatke 

dimana. Pokoknya sebisa 

mungkin berusaha anaknya bisa 

jalan, jadi bisa buat masukan 

juga. 

  

Berarti ngumpul 

disini lebih banyak 

hal positif yang 

dibicarakan? 

Iya mbak.   

Lebih banyak 

manfaatnya ya? 

Iya, biasanya gini anakku tu 

pakai sepatu ini kudu pakai 

septu kayak gini coba anakmu. 

Nanti pas di fisio juga 

disosialisasikan juga. Tanya 

kalau anak saya pakai sepatu 

kayak si anu bisa ga? Nanti 

dibilang oh ga bisa itu beda 

gini-gini gini. Jadi bisa 

dibanding-bandingkan, podo ga 

karo kondisi anakmu. 
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Umpamane anakku neng omah 

pola ne ngene-ngene nek 

anakmu ndak ngono juga to? 

Kemudian bertukar 

cerita? 

Iya iya. Anakku dirumah yo 

gitu, kamu pie. Anaknya sek 

ngene anamu ndak ngono juga 

ga to? Kadang ya gitu. Mesti 

anak gitu ya gitu, anak ku 

cenderung gini gitu. Jadi kan 

bertukar pikiran gitu jadi tau 

mbak. Memang berarti ki 

anakku kelemahannya disini, 

anaknya dia kelemahannya 

disana. 

  

Berarti setelah disini, 

adek senang ibu pun 

senang ya? 

Iya.   

Lebih lega lebih 

nyaman? 

Iya, istilahnya punya teman 

sependeritaan lah. Kan ada yang 

lebih rendah dari kita ga bisa 

apa-apa yo ada yang diatas kita 

yang uda bisa jalan ya ada. Bisa 

banding-bandingkan mbak bisa 

tukar pikiran. 

Dukungan 

lingkungan 

sekitar 

(positif) 

4c 

Kalau denga  guru 

bu? Hubungan ibu 

dengan guru kelasnya 

ibu, dengan ibu siapa 

itu Ibu A ya? 

Iya Ibu A. Itu ya biasa bu Z itu 

apa, pas ambil rapor. Bu kadang 

Z dirumah suka gini disekolah 

gini, ya disingkron kan. Dikelas 

waktu saya tinggal singkron ga 

waktu dirumah. 

Peran 

mengasuh 
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Itu ibu yang aktif 

mencari informasi 

atau dipanggil Ibu A 

sendiri. 

Ndak mesti mbak, nek pas saya 

tanya dijawab. Tapi setiap hari 

kan saya pasti mendampingi 

mbak, istirahat saya masuk, saya 

lihat, bukunya saya lihat, saya 

tanya gurunya. Lagian kan ga 

disitu tok mbak, di OT saya lihat 

cara kerja tangannya, difisio 

juga gitu kalau mokong sama 

guru fisio saya yang nyekel saya 

yang tangani. Kalo difisio kan 

suka mokongan mbak, paling 

dipijet aja, nanti habis itu saya, 

yang ngelatih jalan, ngelatih apa 

gitu, itu saya semua. Memang 

untuk Z saya itu full. Kalau ada 

guru ya guru kalau ga ada guru 

ya langsung saya. Kecuali di OT 

ta lepas mbak, dia ditanya kamu 

mau belajar apa main? Nanti dia 

yang milih, tapi kalau di fisio 

kalau mokong sama gurune ya 

saya yang nerapi tapi tetep saya 

kumpulke sama temen-temenne 

mbak.  

 

 

Peran 

mengasuh 

 

 

 

Peran guru 

& terapis 

 

Baik terima kasih 

sekali bu untuk 

informasinya yang 

diberikan. 
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Verbatim Triangulasi 

Subyek 1 
Pertanyaan Jawaban Analisis Kode 

Selamat siang pak.. 

terima kasih 

sebelumnya sudah 

berkenan untuk 

diwawancarai. 

Iya mbak   

Benar bapak adalah 

suami dari ibu R? 

Iya, benar   

Ketika adek lahir itu 

kondisi dalam 

keadaan baik? 

Keadaannya ga baik mbak. Karna 

saat lahir dia itu ga nangis kemudian 

dirujuk kerumah sakit dan 

mendapatkan perawatan yang 

intensif di rumah sakit.  

Kondisi anak 

kurang baik 

 

Kemudian di elisabeth 

itu mendapatkan 

perawatan apa saja 

pak? 

Perawatannya itu, ya inkubator dan 

perawatan untuk membantu 

mengeluarkan cairan yang masuk 

dalam paru-paru mbak. 

Perawatan 

yang diterima 

oleh anak. 

 

Sempet minum air 

ketuban? 

Mungkin ya, makanya dikeluarin itu.   

Kemudian setelah 

pulang itu kondisi nya 

sudah lebih baik? 

Sudah lebih baik, Cuma ga mau 

nangis waktu itu. Mau nangis itu 

sehari setelah pulang dari rumah 

sakit. Berat badan juga normal 2,9 

kg. Panjangnya 50 cm. Kan normal 

lah kalo itu. 

  

Tau kalau dek M 

cerebral palsy 

tepatnya kapan pak? 

Tau itu pada waktu jalan 9 ga ada 

perkembangan anak pada namanya. 

Kita bawa ke pekalongan juga kok 

Usaha yang 

dilakuakan 

untuk 

5c 
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ga ada perkembangan. Kita bawa ke 

dokter dan cari pengobatan karna 

lihat dia kok ga ada 

perkembangannya. Kita cari-cari 

informasi kita bawa ke Ungaran. 

Trus kita juga sempat bawa ke 

temanggung juga mbak untuk 

pengobatan tapi tetap ga ada 

perkembangan. Kita bawa ke dokter 

juga, pemijatan dan suplemen. Kita 

cari-cari semuanya 

pengobatan 

anak 

Tau tepatnya M 

cerebral palsy kapan? 

Kita tau cerebral palsy  itu setelah 

bawa kedokter saraf, usia 9 bulan. 

Dinyatakan 

cerebral 

palsy 

3b 

Ketika mendengar M 

cerebral palsy reaksi 

bapak gimana? 

Ya kita mikirnya harus cari 

pengobatan, karna kita mikirnya M 

harus sehat pengen dia sehat kayak 

anak normal pada umumnya. 

  

Perasaannya 

bagaimana pak ketika 

mendengar bahwa M 

cerebral palsy? 

Itu shock sih enggak ya mbak. Kayak 

sedikit sedihnya tapi selalu ada 

harapan. Perasaanya kok 

kenyataannya seperti ini, ada shock 

sedikit. Tapi kita menerima. 

 

 

Primary 

phase 

5a 

Pernah ga perasaan 

seperti tidak percaya 

ini dialami oleh 

bapak? 

Enggak mbak.   

Kemudian ibu pasti 

mengalami shock dan 

perasaan drop itu 

Kalo ibu itu saya Cuma bisa 

berusaha untuk hibur dia. Saya harus 

kuat supaya dia juga kuat. Kita juga 

Dukungan 

suami 

4a 
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bapak gimana? menerima M apa adanya tapi kita ga 

pasrah mbak, tetap melakukan usaha-

usaha. Kita tetap cari alternatif untuk 

M 

Yang aktif mencari 

informasi untuk M? 

Istri saya mbak. Pernah istri saya 

yang mencari informasi kemudian 

saya yang membelikannya. Waktu 

itu pernah saya yang ke jakarta beli 

obatnya. 

Subyek aktif 

mencari 

informasi 

tentang 

pengobatan 

anaknya 

5c 

Reaksi keluarga besar 

gimana pak? 

Kaget dan sedih mbak. Tapi ya tetap 

kasu support untuk kesembuhan M. 

Tapi tetap menerima keadaan M.  

Reaksi 

keluarga 

besar 

4b 

Ada ga amuncul 

perasaan marah 

kenapa harus saya? 

Ada itu mbak ya. Kenapa harus saya 

padahal banyak diluar kehamilan ga 

dijaga aja anaknya kok sehat ini kita 

jaga kok enggak. 

Secondary 

phase 

5a 

Bagaimana harapan 

bapak untuk M? 

Saya berharapnya M bisa mandiri 

mbak. Saya ga muluk-muluk M 

harus apa harus apa. dia bisa mandiri 

saja, makan sendiri mandi sendiri toh 

itu untuk kedepannya juga. Dulu 

memang saya pengennya dia bisa 

kayak anak normal bisa sekolah 

kerja, tapi kalau sekarang Cuma 

pengen dia bisa mandiri, makan 

mandi sendiri. Ga muluk-muluklah 

mbak. 

Harapan bagi 

anaknya 

5j 

Bapak kan 

mendampingi ibu 

Pernah sih mbak, saya juga 

merasakan nya. Saya merasa 

Secondary 

phase 
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selalu ya pernah ga 

ibu dalam kondisi 

sedih sekali dengan 

kondisi ini. 

bersalah sama istri saya kayak ga 

bisa kasi kebahagiaan untuk istri 

saya. Dia ga bisa jalan bebas, bahkan 

untuk potong rambut aja dia ga bisa 

karna semua waktunya dia untuk M. 

Istri saya itu satu paket sama M. 

Bapak melihat ibu ini 

sosoknya seperti apa? 

Hebat ya mbak. Dari mau menerima 

kondisi M, menjaga, ngopeni anak 

seperti ini, dia mengorbankan 

keinginannya, dari pagi sampai 

malam, istilah nya dari M bangun 

sampai tidur lagi semua dia yang 

ngurusin. Kalau saya waktunya 

sudah habis dikantor mbak. Yang 

capek malah istri saya mbak. Istri 

saya selalu mendampingi M.  

Peran 

mengasuh 

5c 

Waktu itu sempet 

bapak dipekalongan 

ibu disini berapa lama 

pak? 

7 tahun mbak. Kadang ibu juga 

kesana. Kalau puasa itu pas terapinya 

libur ya tinggal disana sampai 

lebaran nanti balik sini lagi. 

  

Tapi kalau ibu dan M 

disini berarti bapak 

yang datang kesini? 

Iya, kalau itu saya setiap minggu 

selalu pulang mbak, kecuali ada 

acara dikantor yang memang ga bisa 

ditinggal baru saya 2 minggu pulang 

tapi jarang sekali mbak. Kadang ada 

kegiatan yang ga harus datang saya 

ga datang tapi kalau harus datang 

saya datang. Bersyukurnya bos saya 

mengerti dengan kondisi anak saya. 

  

Dalam kondisi itu Sejak ada hp setiap hari kita selalu   
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komunikasi nya 

bagaimana pak? 

telpon mbak. Makanya ada HP itu 

bener-bener bantu sekali.  

Berarti khusus untuk 

M semuanya ibu yang 

urus sendiri ya pak? 

Iya. Semuanya dia. Kalau mandi 

saya yang angkat tapi kalau saya 

kerja itu kan saya yang angkat. Kalau 

pup kadang saya bantu tapi itu kan 

jarang sekali mbak karna saya kerja. 

Peran 

mengasuh 

5c 

Untuk menentukan 

terapi itu ditentukan 

siapa? 

Pasti bersama  mbak. Kita diskusi 

dulu. seperti memutuskan keluar dr 

CK juga kita obrolin berdua. Kita 

sama-sama carikan yang terbaik. 

Dominant 

parent 

5k 

Berarti komunikasi itu 

pasti nomor satu ya 

pak. 

Iya. 

 

  

Kegiatannya apa pak? Baca buku sukanya minta sama ibu 

nya itu mbak. 

  

Ini adek tidur sama 

siapa pak? 

Kamar sendiri mbak. Cuma kamar 

nya itu kita atur ada pintunya jadi 

kelihatan kamar sendiri tapi 

sebenarnya nyambung. Supaya lebih 

enak kalau mau kontrol-kontrol M 

nya. Warnanya pink. Kita buat 

rumah aja denahnya buat berdua, 

karna kita mikirin supaya semuanya 

bisa memudahkan dalam mengurus 

M. 

Ini aja piknik kantor aja saya jarang 

ikut mbak, kan Cuma piknik 

mending saya dirumah nemeni istri. 

Karna kalau malam ada yang rewel 
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kan saya bisa nolong istri juga.D kan 

kalau malam minta susu nanti saya 

yang bikinkan. Karna kalau malam 

kita kan gantian nanti saya yang tidur 

sama M atau D, nanti ibunya juga 

gitu gantian tidur sama M atau D. 

Jadi harus didampingi takutnya nanti 

gelundung-gelundung. 

Kalau malam bangun-

bangun atau gimana? 

Ini sih cenderung anteng ya mbak, 

kita tidur jam 11 nanti tidur paling 

bangun sebentar tapi nanti ya tidur. 

Kalau D bangun paling minta susu 

nanti bobo lagi. Kalau ga ya cari 

ibunya. 

Peran 

mengasuh 

5c 

Berarti anak-anak 

begitu dekat dengan 

ibunya ya? 

Iya mbak.   

Kalau kecil dulu 

sering diajak jalan-

jalan, orang sekitar 

itukan pasti melihat 

ya pak, itu bagaimana 

pak? 

Iya banyak yang ngelihat kayak aneh 

aja, bok lihatnya biasa aja gitu ya 

mbak. Kita kan punya kursi roda dan 

jok khusus untuk M, pas jalan 

dorong pakai kursi roda dilihatin 

sama orang-orang ya kita tetap biasa 

aja kok mbak. 

Reaksi 

lingkungan 

sekitar 

4c 

Kalau menghadapi 

perbedaan antara M 

dan D ini gimana 

pak? 

Ya kadang kita memenangkan M, 

kadang D mbak. Gantian lah. Tapi 

dilihat juga mana yang bisa dipilih 

untuk opsi. 

  

 Itu dulu jadwal terapinya M 

dikurangi karna saya juga mikirin si 
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D mbak. Biar bagaimanapun kan 

nanti kedepannya M ditanggung D 

mbak. 

Kita sih berharapnya M bisa mandiri, 

dulu itu kita pengen dia bisa sekolah 

layaknya anak normal yang lain, tapi 

lama-lama kita menurunkan derajat 

mbak yang penting bisa mandiri lah 

membantu dirinya sendiri. 

 

 

 

Harapan bagi 

anak subyek 

 

 

 

5j 

Itu proses bisa 

menurunkan 

keinginannya 

bagaiaman bu? 

Itu karna proses kita melihat 

perkembangan M. Setelah sekian 

tahun M usia 6 tahun 7 tahun hanya 

untuk mengangkat leher saja sulit 

sekali mbak. Untuk menguatkan 

leher dan duduk saja sulitnya bukan 

main akhirnya karna proses itu kita 

menurunkan derajatnya aja.  Jadi 

sekarang yang penting bisa mandiri 

saja kita sudah senang mbak. 
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Verbatim Triangulasi 

Subyek 2 
Pertanyaan  Jawaban Analisis Kode 

Saya mau bertanya 

apakah ibu juga guru 

dari AP? 

Betul sekali saya juga guru dari 

AP juga. 

  

Bagaimana bu untuk 

hubungan antara 

ibunya terhadap 

pendidikan anaknya? 

Ibu nya sangat mensupport 

pendidikan anak, untuk terapi gitu 

jadi saya rasa orangtua nya sangat 

mendukung untuk kemandirian, 

pendidikan, terapi selalu 

mendampingi. 

Peran 

subyek bagi 

anaknya 

 

Ibu nya sendiri? Iya iya betul, selalu komunikasi 

sama guru. 

Peran 

subyek 

 

Komunikasi apa itu 

bu? 

Ya itu tadi masalahnya kayak R 

tadi, anadaikan malam rewel tidak 

bisa tidur andaikan anak tidak 

enak badan tapi anak pengen 

masuk sekolah itu kan orangtua 

selalu mengkomunikasi. Kasusnya 

tidak jauh sama R. 

  

Kemudian untuk 

tugas-tugas seperti PR 

gitu A selalu 

mengerjakan ya bu? 

Iya, selalu mengerjakan. Kalau A 

sudah mau memegang pensil 

sendiri. Itu terus arahnya sudah 

bagus sudah mengikuti titik-titik. 

Si A sudah bisa mengikuti sudah 

mendingan dibandingkn R. Kalau 

A menurut pengamatan guru 

kelasnya A belum bisa keluar 

suara apa-apa, jadi masih a...a...a 

Pendidikan 

anaknya 

tetap 

diperhatikan 
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tapi kalau untuk R mama mama 

komunikasinya sudah keluar. Tapi 

kalau A belum. Lemahnya 

dikomunikasi, kalau untuk 

menerima pelajaran 60% sudah 

bisa mengikuti. Trus untuk 

menulis kalau tidak disampingi 

guru sudah bisa tapi baiknya ya 

didampingi guru soalnya kalau 

sudah mengerjakan tugas suka 

ngelantur nyoret-nyoret ini dan itu 

jadi lebih baik didampingi. Kalau 

R kan sama sekali belum bisa apa-

apa. A sudah agak bisa. Cuma 

kalau A itu awal-awalnya saya 

ikat pakai selendang tapi lepas 

dari 1 minggu sudah ga perlu saya 

ikat sudah bisa ga jalan-jalan. 

Prosesnya lebih cepat A, tapi 

kalau jalan-jalannya masih, Cuma 

kalau A duduk, langsung duduk. 

Jadi mudah diatur. Kalau R masih 

berat. 

Menurut ibu menilai 

bagaimana sih rasa 

sayang ibu nya A 

terhadap A? 

O sayang mbak. Bagus sekali, 

perhatian sama anaknya. Itu dua-

duanya bagus sangat mendukung. 

Peran 

mengasuh 

5c 

Dibanding orangtua 

lain dikelas ini? 

Hampir sama semua mendukung, 

semua baik sama anak-anaknya. 

  

Pernah ga ibu Tidak. Anaknya sebelum masuk   
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didatangi orangtua 

kemudian mengeluh 

tentang kondisi 

anaknya bu? 

kelas kan terapi dulu. waktu terapi 

itu sudah tau karakter anaknya, oh 

anak saya kelemahannya disini, 

terapi belum masuk sekolah itu 

sudah tau kekurangan anaknya. 

Makanya sudah sekolah itu 

orangtua sudah legowo. Sudah 

bisa menerima anaknya. Karna 

dari terapi awal itu sudah tau dan 

mengerti kekurangan anaknya 

begitu.  

Saya orangtuanya bagus sekali 

mendukung dan legowo menerima 

keadaan anaknya. Dan bisa 

menerima sepenuhnya. 

Kerjasama antara guru dan 

orangtua bagus sekali, kalau guru 

kerja sendiri kan berat jadi 

orangtua harus mendukung. Anak 

kalau disekolah kan jadi tanggung 

jawab guru kalau dirumah kan 

tanggung jawab orangtua. Padahal 

tugas sekolah itu berkelanjutan, 

jadi memang harus ada kerja sama 

antara orangtua dan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertiary 

phase 

Baik terima kasih 

sekali bu untuk 

informasi yang 

diberikan pada saya. 

Iya mbak.   
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Verbatim Triangulasi 

Subyek 3 
Pertanyaan  Jawaban Analisis Kode 

Selamat pagi ibu Selamat pagi mbak..   

Terima kasih 

sebelumnya sudah 

bersedia menjadi 

subyek pendukung 

dalam penelitian 

saya.  

Iya   

Apa benar ibu adalah 

guru kelas dari R 

Betul.   

Sejauh ini selama ibu 

mengajar menurut 

ibu bagaimana 

perhatian mama R 

terhadap anaknya? 

Menurut pengamatan guru 

kelasnya itu ibunya R sangat 

mendukung sekali untuk kemajuan 

pendidikan R. 

Peran 

subyek bagi 

anaknya 

 

Terlihat dari apa bu? Dari antar jemput anak, perhatian 

ke anak, tugas-tugas dari guru ke 

anak itu orangtua selalu 

mendampingi. 

Peran 

subyek 

bagu 

anaknya 

 

Berarti tugas yang 

diberikan ibu kepada 

R selalu dikerjakan? 

Iya. Betul.   

Pernah ga dikerjakan 

ga bu? 

Selama ini selalu dikerjakan, 

begitu. Memang tanpa dukungan 

orangtua anak sulit mengerjakan 

sendiri. Untuk R itu 

kemandiriannya memang belum 

keluar belum bisa mandiri. Semua 

Peran 

subyek bagi 

anaknya 
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harus ada bantuan dari orang lain. 

Kalau dikelas ya sama gurunya 

kalau diluar ya sama orangtuanya. 

Belum ada kemandirian sama 

sekali jadi semua tergantung orang 

lain. 

Ibu sudah mengajar R 

berapa lama ini bu? 

Ya dari tahun ajaran kemarin, 

bulan agustus. 

  

Berarti hampir 2 

bulan? 

Ini satu bulan mbak.   

Bagaimana dengan 

perkembangannya 

bu? 

Perkembangannya untuk 

pendidikan belum kelihatan, kalau 

disosialisasi kelihatan. Waktu 

pertama masuk kelas itu R itu 

selalu nangis, selalu didampingi 

orangtuanya. Maunya didampingi 

tapi guru kelasnya memang tidak 

memperbolehkan orangtua berada 

didalam kelas, orangtua memang 

harus berada diluar kelas. Cuma 

awal-awalnya satu minggu 

memang nangis, trus sekarang itu 

sudah bisa dilepas. 

  

Sejak kapan itu bu? Ya satu minggu masuk pertama 

kali itu tanggal 18 agustus satu 

minggu memang belum bisa 

dilepas, rewel nangis ini dan itu, 

uring-uringan ga karuan itu. Tapi 

sekarang sudah bisa dilepas. 

Memang kalau materi belum bisa 
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menerima pelajaran secara penuh 

gitu masih anak itu belum bisa 

mandiri, perhatiannya belum bisa 

fokus. Tapi untuk duduk diam 

sudah mau,  berarti kan sudah ada 

peningkatan. 

Seberapa aktif ibu R 

memantau 

perkembangan 

pendidikan anaknya? 

Ya 99% itu aktif dalam setiap 

kegiatan. 

  

Sering tanya gitu bu? Iya kalau itu bu kalau R apa, ya 

gimana ya, andaikan R nakal R 

rewel R malam ga bisa tidur itu 

selalu komunikasi sama gurunya. 

Kalau malam tidak bisa tidur 

masuk sekolah pagi ya sering 

uring-uringan. Itu selalu 

komunikasi, 

  

Apa benar bu setiap 

kali R sekolah pasti 

ditungguin sama 

orangtuanya? 

Iya   

Pasti itu? Iya pasti itu. Pokoknya yang 

nganter kesekolah ya ibunya dari 

rumah kesekolah sampai pulang 

itu ditungguin ibunya. Ibunya 

selalu mendampingi. 

Peran 

subyek bagi 

anaknya 

 

Pernah digantikan 

sama orang lain bu? 

Gak pernah.   

Menurut ibu rasa Wo... rasa sayang rasa Peran  
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sayang perhatian rasa 

sayang ibu nya R 

terhadap R 

bagaimana? 

perhatiannya penuh saya kira 

sudah maksimal. Sudah bagus. 

Untuk pendampingan dari 

orangtua untuk anak itu sudah 

bagus sudah maksimal. Cuma 

memang kemampuan anaknya 

belum bisa mandiri. Masih 

ketergantungan dengan orang lain. 

R itu kalau belajar harus saya ikat 

di tempat duduk nya, kalau ga gitu 

jalan-jalan. Dan suka usil kadang 

gurunya ditarik temannya ditarik 

juga. 

subyek bagi 

anaknya 

Ibu nya tau kalau saat 

belajar itu harus 

diikat? Pernah 

bertanya ga? 

Tau. Tau ibunya. Memang itu 

yang bawa alatnya yang ikatnya 

itu ibunya. Bu minta tolong besok 

bawa selendang ya? Untuk apa 

bu? Ini R kalau ga diikat ga bisa 

fokus, ga bisa fokus kepelajaran, 

jadi maunya dia anu jalan terus, 

kalau diikat itu membantu untuk 

fokus pelajaran paling enggak mau 

mendengarkan. Kuncinya itu. 

  

Berarti itu ibunya 

mendukung ya 

dengan cara 

membawakan? 

Iya mendukung. Dan dengan 

sukarela ibu nya yang mengikat 

sendiri. 

Peran 

subyek bagi 

anaknya 

 

O berarti datang itu? Datang itu ibunya sendiri yang 

ikat. Jadi ikatnya ga ikat kenceng 

gitu. Paling tidak anak itu duduk 
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nyaman bisa ikut pelajaran. 

Yang penting ga 

kemana-mana gitu ya 

bu? 

Iya betul. Tidak jalan-jalan. Itukan 

membantu untuk konsentrasi anak. 

Itukan tahap awal harus begitu. 

Nanti kalau sudah 1 tahun sudah 2 

tahun bisa berjalan dengan 

sendirinya. Kita tahap awal kan 

memang begitu, membantu 

fokuslah. Mata telinga biar fokus, 

satu sasaran. 

  

Berarti ibu nya sangat 

mendukung ya? 

Iya   

Baik terima kasih bu 

untuk informasi 

tentang R nya. 
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Verbatim Triangulasi 

Subyek 4 
Pertanyaan Jawaban Analisis Kode 

Selamat pagi ibu Selamat pagi   

Benar ibu sebagai 

guru dari adek Z 

Iya benar sekali   

Ada beberapa 

pertanyaan yang mau 

saya tanyakan 

berkaitan dengan Z 

dan adiknya. 

Menurut ibu sejauh 

mana perhatian Ibu Z 

terhadap pendidikan 

anaknya? Selama 

disini. 

Kalau saya lihat itu ya mbak ya, 

kalau dalam hubungan anaknya 

dengan ibunya dalam pendidikan 

itu perhatian. Soalnya kenapa? 

Pas saya ngasi PR itu selalu 

dikerjakan, waktu istirahat itu 

juga didampingi soalnyakan Z 

dalam makan dalam apa belum 

bisa sendiri jadi dalam apa gitu 

selalu didampingi. 

 

 

 

 

Peran 

subyek bagi 

anaknya 

 

Benar kalau ibu Z 

selalu mengantarkan 

dan menunggu 

anaknya setiap kali 

datang kesekolah? 

Iya benar. Kalau pas ndak masuk 

anaknya, Ibu juga ndak ada. 

Maksudnya jarang gitu loh 

digantikan orang lain. Selalu 

ibunya, ndak pernah ditinggalkan. 

  

Z mengalami progress  

ga dalam 

pembelajaran yang 

diterima selama ini? 

Sebenarnya itu penangkapan nya 

baik, kendalanya dalam 

memegang pensil, kadang juga 

kalau di tanya kadang itu kurang 

PD padahal sebenanrnya bisa. 

Dalam memegang pensil belum 

terlalu bisa, kurang kuat kayaknya 

ya. Masih dipegangin dalam 

pengawasan guru juga, ayo 
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dikerjakan kalau ga digituin nanti 

bengong aja. Soalnyakan anaknya 

disini juga banyak jadi gurunya 

kesana pindah kesini, jadi kalau 

diperhatikan dengan itu pasti bisa. 

Masalah-masalah 

seperti itu pernah ibu 

sampaikan kepada ibu 

Z. 

Iya, ibunya juga iya bu ada PR 

dari ngonten, ya dikerjakan.  

Kalau belum dikerjakan ya minta 

ibunya dampingi dikerjakan. 

Kalau dibiarin sendiri kadang 

kurang fokus gitu, tapi kalau 

disini ayo dikerjakan dibantu gitu 

bisa. Memang ibunya dampingi. 

Peran 

subyek bagi 

anaknya 

 

Pernah ga anak-anak 

bawa tugas disuruh 

bawa apa? atau apa? 

Kalau disini misalnya besok pakai 

seragam apa? anaknya dikasi tau 

nanti guru nya juga kasi tau ke 

orangtua, tapi anak tau. Z inget, 

besok bawa ini bu.  

  

Jadwal sekolah Z 

setiap hari? 

Jadwal pelajaran? Iya seminggu 

full dari senin sampai sabtu. 

  

Mulai jam berapa itu 

bu? 

Mulainya jam setengah 8 sampai 

setengah 11. Tapi ini kadang 

diambil kadang ada terapi fisio 

terapi OT. 

  

Menurut ibu taraf 

perhatian rasa sayang 

Ibu Z terhadap Z itu 

bagaimana? 

Dibandingin dengan orang lain 

gitu? 

Perhatian sama anaknya mbak. 

Rata-rata disini ya ada yang 

pengasuh ada orang tua sendiri, 

kayak ini ya mbak (menunjuk 

 

 

Tertiary 

phase 
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salah satu murid yang didekatnya) 

ini to kadang PR hari senin kalau 

uda sampai hari sabtu aja masih 

belum dikerjakan og mbak tapi 

kalau Z itu rajin og mbak, selalu 

dikerjakan. Kalau mau berangkat 

terapi perlu bawa apa pasti 

dibawakan, kalau makan juga. 

Berarti kelihatan 

ibunya itu sangat 

sayang sama ibunya 

ya? 

Iya. Perhatian.   

Ibu Z aktif ga 

bertanya tentang 

perkembangan 

anaknya, 

perkembangan 

pembelajaran? 

Kalau itu ya kadanglah, tapi kita 

yang menyampaikan. Tapi kalau 

tanya, kadang itu mbak dirumah 

baru terjadi apa nanti kasi tau ini 

loh bu ini ini ini. 

  

Aktif bertanya tentang 

solusi ya? 

Iya mbak. 

Keseharian disini atau 

dirumahnya, kemaren tu cerita 

kemaren bantu-bantu masak, ya 

ga pa pa lah bu, yo bentuke wes 

orak tau genahe. Sering kayak 

gitu. 

Tapi kalau keseharian disini 

jarang, soalnya waktunya juga ga 

ada biasanya langsung terapi atau 

langsung pulang. Biasanya pas 

semesteran kita yang 

Peran 

mengasuh 
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menyampaikan. 

Kalau dari ayahnya, 

mungkin ibu pernah 

bertemu ga? 

Ayahnya jarang.   

Berarti ibunya yang 

aktif ya? 

Iya. Lagipula saya juga belum 

terlalu hafal dengan bapak-

bapaknya. Kayak rizky bukan 

orangtuanya, ada yang diantar 

budenya. Banyak juga yang belum 

begitu saya tau. 

  

Ibu sudah ngajar 

anak-anak dikelas ini 

sudah berapa lama? 

Sudah jalan 2 tahun ini. Dulu kan 

ini 1 kelas ada 16 anak trus karna 

kebanyakan trus dipenggal, ini 

kelas 1a ini kelas b. Dulu 16 anak 

itu guru 2, sekarang anak 8 guru 

satu-satu.  

  

Berarti kalau disini 

kalau naik kelas ga 

ganti guru ya bu? 

Ganti. Rollingan mbak, nanti di 

rolling. 

Kalau saya dulu pegang TK dari 

tahun 2010, sekarang naik disini 

kelas 1. 

  

Berarti selama 2 

tahun ini ibu melihat 

ibu Z itu tergolong 

orangtua yang 

perhatian ya? 

Iya mbak.    

Dalam hal simpel 

seperti makan gitu? 

Iya, makan dan PR juga selalu 

dikerjakan. 

Peran 

mengasuh 

5c 

Pernah ga sih bu 

ibunya dr Z 

Kalau ibunya itu jarang itu mbak, 

kadang kalau bantu apa paling 
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mengeluh, bercerita 

tentang apa yang ia 

alami, atau seperti 

curhat sama ibu? 

cerita kadang tu kandani ngeyel. 

Cuma itu aja mbak. 

Menurut ibu apakah 

ibu dari Z itu 

termasuk orangtua 

yang menerima 

anaknya apa adanya? 

Iya. Kadangnya bilang gini lah pie 

meneh. Kadang kan jalan yang ini 

juga. Lah iyo to wes gede kok ra 

iso melaku, yo wes to sesok gede 

yo wes iso melaku. Sabar dia 

bilang gitu. Sepertiya ya ikhlas 

lah, kalau ya jarang-jarang 

mengeluh gitu. 

Tertiary 

phase 

 

Ibu pernah dapat 

keluhan-keluhan dari 

orangtua yang lain 

gitu? 

Ya ada mbak, tapi ya itu uda ga 

melanjutkan mau anak dikei anak 

kayak gini. Kalau diminta yo 

emoh. Tapi gak melanjutkan. 

Tapi kalau ibunya Z ga pernah 

ngomong itu mbak. 

Tapi ga pernah mengeluh kok. 

Soalnya dia itu sering ngantar  

terapi ada semangatnya untuk 

antar anaknya, disana OT. Kan 

ada yang wes ben rak usa. Nah 

keinginannya tuh kayak ada biar 

anaknya berkembang. 

  

Terima kasih bu buat 

informasi yang 

diberikan pada saya. 
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