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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Cerebral Palsy  

2.1.1 Definisi  

 Cerebral Palsy (CP) adalah salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan 

gangguan postur dan gerak nonprogresif. Spatisitas menyebabkan gangguan postur 

tubuh,gerak control, keseimbangan dan koordinasi sehingga akan mengganggu 

aktivitas fungsional anak dengan CP(deformitas) (Rahma, 2017). Sedangkan Menurut 

(Kharisma, 2016)  Istilah Cerebral Palsy yang berhubungan dengan otak palsy adalah 

ketidakmampuan fungsi otot. Dimana anak yang menderita Cerebral Palsy dapat 

mengalami gangguan syaraf permanen yang mengakibatkan anak terganggu fungsi 

motorik kasar, motoric halus, juga kemampuan bicara dan gangguan lainnya. Karena 

Cerebral palsy berpengaruh pada fungsi koordinasi.  

 Pada kesimpulannya , Cerebral (otak) Palsy (Kelumpuhan) adalah suatu 

kelainan otak yang ditandai dengan gangguan mengontrol hingga timbul kesulitan 

dalam bergerak dan meletakkan posisi tubuh disertai gangguan fungsi tubuh lainnya 

(Organization[WHO], 2014) akibat kerusakan atau kelainan fungsi bagian otak 

tertentu pada bayi atau anak dapat terjadi ketika bayi dalam kandungan, saat lahir 

atau setelah lahir, sering disertai dengan ketidaknormalan bicara, penglihatan, 

kecerdasan kurang, buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan dan 

gangguan saraf lainnya. (Ningtiyas, 2017) 

2.1.2 Etiologi  

Penyebab CP dapat dibagi dalam 3 bagian (Sheresta N, 2017), yaitu prenatal, 

perinatal, dan pasca natal. 

1. Prenatal 

 Infeksi terjadi dalam masa kandungan, menyebabkan kelainan pada 

janin misalnya oleh lues, toksoplasmosis, rubela dan penyakit inklusi 
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sitomegalik. Kelainan yang mencolok biasanya
 
gangguan pergerakan dan 

retardasi mental. Anoksia dalam kandungan, terkena radiasi sinar-X dan 

keracunan kehamilan dapat menimbulkan “Palsi Serebral”. 

2. Perinatal
 

a) Anoksia/hipoksia
 

 Penyebab  yang  terbanyak  ditemukan  dalam  masa  perinatal  adalah  

“brain  injury”. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya anoksia. 

Hal ini terdapat pada keadaan. presentasi bayi abnormal, disproporsi 

sefalo-pelvik, partus lama, plasenta previa, infeksi plasenta, partus 

menggunakan instrumen tertentu dan lahir dengan seksio kaesar (Sheresta 

N, 2017). 

b) Perdarahan otak 

 Perdarahan dan anoksia dapat terjadi bersama-sama, sehingga sukar 

membedakannya, misalnya perdarahan yang mengelilingi batang otak, 

mengganggu pusat pernafasan dan peredaran darah sehingga terjadi 

anoksia. Perdarahan dapat terjadi diruang subaraknoid akan menyebabkan 

penyumbatan CSS sehingga menyebabkan hidrosefalus. Perdarahan 

diruang subdural dapat menekan korteks serebri sehingga timbul 

kelumpuhan spastis.
 

c) Prematuritas 

 Bayi yang kurang bulan mempunyai kemungkinan menderita 

perdarahan otak yang lebih banyak daripada bayi yang cukup bulan 

karena pembuluh darah, enzim, dan faktor pembekuan darah dan lain-lain 

masih belum sempurna. Otak belum matang pada bayi prematur memiliki 

lebih banyak ekuipotensial atau plastisitas. Keduanya merupakan istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan yang jauh lebih 

besar dari bagian terluka otak belum matang untuk mengasumsikan 

fungsi bagian yang cedera.
 

d) Ikterus 
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 Ikterus  pada  neonatus dapat  menyebabkan  kerusakan jaringan  otak 

yang permanen akibat masuknya bilirubin ke ganglia basal, misalnya 

pada kelainan inkompatibilitas golongan darah.
 
Bentuk CP yang sering 

terjadi adalah atetosis, hal ini disebabkan karena frekuensi yang tinggi 

pada bayi yang lahir dengan mengalami hiperbilirubinemia tanpa 

mendapatkan terapi yang diperlukan untuk mencegah peningkatan 

konsentrasi unconjugated bilirubin. Gejala-gejala kern ikterus yang 

terdapat pada bayi yang mengalami ikterik biasanya tampak setelah hari 

kedua dan ketiga kelahiran. Bayi menjadi lesu dan tidak dapat menyusu 

dengan baik. Kadang-kadang demam dan tangisan menjadi lemah. Sulit 

mendapatkan refleks moro dan tendon pada mereka dan dengan 

opisthotonus dan diikuti dengan ekstensi ekstremitas pergerakan otot 

secara umum menjadi berkurang. Setelah beberapa minggu tonus 

meningkat Bayi tampak mengekstensikan punggung dengan opishotonus 

dan diikuti dengan ekstensi ekstremitas.  

e) Meningitis purulenta 

 Meningitis purulenta pada masa bayi bila terlambat atau tidak tepat 

pengobatannya akan mengakibatkan gejala sisa berupa CP. 

3. Pascanatal  

 Setiap kerusakan pada jaringan otak yang mengganggu perkembangan 

dapat menyebabkan CP, misalnya pada trauma kapitis, meningitis, ensefalitis 

dan luka parut pada otak pasca-operasi, dan juga kern ikterus seperti kasus 

pada gejala sekuele neurogik dan eritroblastosis fetal atau defisiensi enzim 

hati (Tjasmani, 2016). 

 Trauma lahir bisa menimbulkan gejala sisa akibat lesi irreversible 

pada otak. Perdarahan dalam otak bisa meninggalkan ruangan yang bisa 

berhubungan dengan ventrikel atau berupa kista yang mengandung cairan. 

Dinding kista itu terdiri dari jaringan ganglia, yang bereaksi setelah terjadi 

perdarahan. Kista tersebut dinamakan porensefalus dan pada umumnya 
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sering di jumpai pada konveksitas hemisferium. CP, konvulsi,dan retardasi 

mental merupakan manifestasi dari porensefalus. 

 

2.1.3 Klasifikasi  

 Menurut (Kemala, 2014) Berdasarkan letak kelainan otak dan fungsi gerak 

Cerebral palsy dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:  

1. Cerebral Palsy Spastik  

 Merupakan bentukan CP Anatomi yang mengalami kerusakan pada 

kortex cerebellum yang menyebabkan hiperaktive reflex dan stretch reflex 

terjadi terbanyak (70-80%). Otot mengalami kekakuan dan secara permanen 

akan menjadi kontraktur. Jika kedua tungkai mengalami spastisitas pada saat 

seseorang berjalan, kedua tungkai tampak bergerak kaku dan lurus. Cerebral 

Palsy spastik dapat dikelompokkan menurut kelainan pokoknya (Kemala, 

2014), yaitu berdasarkan jumlah ekstremitas yang terkena :  

A) Monoplegia 

Bila hanya mengenai 1 ekstremitas saja, biasanya lengan. 

B) Diplegia  

Keempat ekstremitas terkena, tetapi kedua kaki lebih berat daripada kedua 

lengan. 

C) Tetraplegia/Quadriplegia 

Tetraplegia bila mengenai 3 ekstremitas, yang paling banyak adalah 

mengenai kedua lengan dan 1 kaki. Quadriplegia bila keempat ekstremitas 

terkena dengan derajat yang sama. 

D) Hemiplegia 

Bila mengenai salah satu sisi tubuh dan lengan terkena lebih berat, 

Serangan epilepsi fokal tidak begitu umum, tetapi secara banding lebih 

sering dijumpai pada anak hemiplegia spastik daripada anak non-spastik. 

2.  Cerebral Palsy athetosis/diskenetik/koreoatetosis 

  Bentuk CP ini menyerang kerusakan pada bangsal banglia yang 

mempunyai karakteristik gerakan menulis yang tidak terkontrol dan perlahan 
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(Kemala, 2014). Kondisi ini melibatkan sistem ekstrapiramidal. 

Karakteristik yang ditampakkan adalah gerakan-gerakan yang involunter 

dengan ayunan yang melebar. 

  Gerakan abnormal ini mengenai lengan atau tungkai dan pada 

sebagian besar kasus, otot muka dan lidah menyebabkan anak-anak 

menyeringai dan selalu mengeluarkan air liur. Gerakan sering meningkat 

selama periode peningkatan stress dan hilang pada saat tidur. 

  Pasien juga mengalami masalah koordinasi gerakan otot bicara 

(disartria). CP atetosis terjadi pada 10-20% penderita CP (Kemala, 2014). 

Atetotis dibagi menjadi 2 yaitu;  

A) Distonik 

 Kondisi ini sangat jarang sehingga penderita yang mengalami distonik 

dapat mengalami misdiagnosis. Gerakan distonia tidak seperti kondisi 

yang ditunjukkan oleh distonia lainnya. Umumnya menyerang otot kaki 

dan lengan sebelah proksimal. Gerakan yang dihasilkan lambat dan 

berulang-ulang, terutama pada leher dan kepala. 

B) Diskinetik 

 Didominasi oleh abnormalitas bentuk atau gerakan-gerakan involunter 

tidak terkontrol, berulang-ulang dan kadang melakukan gerakan 

stereotipe. 

3. Cerebral Palsy  ataksid/ataxia  

 Penderita yang terkena sering menunjukkan koordinasi yang buruk, 

berjalan tidak stabil dengan gaya berjalan kaki terbuka lebar, meletakkan 

kedua kaki dengan posisi saling berjauhan, berjalan gontai kesulitan dalam 

melakukan gerakan cepat dan tepat, misalnya menulis, atau mengancingkan 

baju (Kemala, 2014). 

4. Cerebral Palsy  campuran 

Seseorang mempunyai kelainan dua atau lebih dar tipe-tipe kelainan di atas. 

 Berdasarkan estimasi tingkat derajat kecacatan (Sheresta N, 2017) :  
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1. Minimal  

a) Perkembangan motrik normal hanya terganggu secara kualitatif  

b) Gejala : kelainan tonus sementara, reflex primitif menetap tidak terlalu 

lama, kelainan postur ringan, gangguan motoric kasar dan halus, 

misalnya clumpsy. 

c) Penyakit penyerta gangguan komunikasi, dan gangguan belajar 

spesifik. 

2. Ringan  

a) Perkembangan motoric Berjalan usia 24 bulan -36 bulan , penderita 

masih bisa melakukan pekerjaan atau aktvitas sehari-hari sehingga 

sama sekali tidak atau hanya sedikit sekali membutuhkan bantuan 

khusus  

b) Gejala : beberapa kelainan pada pemeriksaan neurologis, 

perkembangan refleks primitive abnormal,respon postural terganggu, 

gangguan motorik(tremor), gangguan koordinasi. 

c) Penyakit penyerta gangguan komunikasi, dan gangguan belajar 

spesifik  

3. Sedang  

a) Perkembangan motoric : berjalan usia >3 tahun, anak berjalan dengan 

atau tanpa alat bantu ,kadang memerlukan bracing untuk ambulasi 

seperti tripod atau tongkat. Kaki atau tungkai masih dapat berfungsi 

sebagai pengontrol gaya berat badan.  Aktivitas terbatas akan tetapi 

dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri , penderita 

membutuhkan sedikit bantuan khusus dan pendidikan khusus agar 

dapat mengurus dirinya sendiri, dapat bergerak dan berbicara. 

Pengertian atau rasa keindahan masih ada , dengan pertolongan khusus 

diharapkan penderita dapat meningkatkan kualitas hidup  sehingga 

dapat bergerak, bergaul, hidup di tengah masyarakat.  

b) Gejala : Berbagai kelainan neurologis, refleks primitif menetap dan 

kuat, respon postural melambat  
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c) Penyakit penyerta tingkat kecerdasan ,gangguan belajar, komunikasi, 

kadang disertai kejang. 

4. Berat  

a) Perkembangan motoric : Penderita sama sekali tidak bisa melakukan 

aktivitas fisik(berjalan) atau berjalan dengan alat bantu khusus seperti 

kursi roda kadang perlu operasi. Penderita tidak mungkin hidup tanpa 

pertolongan orang lain, dan membutuhkan perawatan tetap dalam 

ambulasi, bicara serta tidak dapat menolong diri-sendiri. pertolongan 

atau pendidikan khusus yang diberikan sangat sedikit hasilnya. 

Sebaiknya penderita seperti ini ditampung dengan reterdasi mental , 

yang pengertian dan rasa keindahan tidak ada sehingga akan 

menimbulkan gangguan social-emosional baik bagi keluarganya 

maupun lingkungannya. 

b)  Gejala : neurolgis dominan, refleks primitif menetap dan respon 

postural tidak muncul (RI., 2014) :  

Berdasarkan defisit neurologis, Cerebral Palsy terdiri dari : 

1) Tipe spastik atau piramidal  

Pada tipe ini gejala yang selalu ada adalah :  

A) Hipertoni (fenomena pisau lipat) 

B) Hiperfleksi yang disertai klonus  

C) Kecenderungan timbul kontraktur  

D) Refleks patologis 

2) Tipe ekstrapiramidal  

Akan berpengaruh pada bentuk, gerakan involunter, seperti atetosis, 

dystonia, dan ataksia. Tipe ini sering disertai gangguan emosional dan 

retardasi mental. Pada tipe ini kontraktur jarang ditemukan apabila 

mengenai saraf otak bisa melihat wajah yang asimetris dan disartria 

(Sheresta N, 2017). 
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2.1.4 Faktor Resiko  

Menurut (Sheresta N, 2017) Faktor-faktor resiko yang menyebabkan 

kemungkinan terjadinya CP semakin besar antara lain adalah :  

1) Letak sungsang. 

2) Proses persalinan sulit  

Masalah vascular atau respirasi bayi selama persalinan merupakan tanda 

awal yang menunjukkan adanya masalah kerusakan otak atau otak bayi 

tidak berkembang secara normal. Komplikasi tersebut dapat menyebabkan 

kerusakan otak permanen. 

3) Apgar Score  

Apgar score yang rendah hingga 10-20 menit setelah kelahiran  

4) BBLR dan prematus 

5) Kehamilan ganda  

6) Malformasi SSP (Sistem saraf pusat) 

Sebagian besar bayi-bayi yang lahir dengan CP memperlihatkan 

malformasi SSP yang nyata, misalnya lingkar kepala abnormal 

(mikrosefali). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah telah pada saat 

perkembangan SSP sejak dalam kandungan.  

7) Perdarahan Maternal atau proteinuria berat pada saat masa akhir 

kehamilan.  

Perdarahan vaginal selama bulan ke 9 hingga 10 kehamilan dan 

peningkatan jumlah protein dalam urine berhubungan dengan peningkatan 

resiko terjadinya CP pada bayi.  

8) Hipertiroids maternal, mental retardasi dan kejang  

9) Kejang dan bayi baru lahir.  

 

2.1.5 Manifestasi Klinis  

 Tanda awal Cerebral Palsy biasanya tampak pada usia kurang dari 3 

tahun, dan orangtua sering mencurigai ketika kemampuan perkembangan 
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motorik anak tidak normal (Sitorus, 2016) Bayi dengan CP sering kelambatan 

perkembangan, misalnya tengkurap, duduk, merangkak, atau berjalan  

 Sebagian mengalami abnormalitas tonus otot. Penurunan tonus otot 

atau hipotonia (keadaan sulit berjalan) dapat menyebabkan bayi tampak lemah 

dan lemas serta bayi tampak kaku. Pada sebagian kasus, bayi pada periode 

awal tampak hipotonia dan selanjutya berkembang menjadi hypertonia setelah 

2-3 bulan pertama. Anak CP mungkin menunjukkan postur abnormal pada 

salah satu sisi tubuh (Arvin K. B., 2012).  

Anak CP memiliki karakteristik berikut :  

1) Kemampuan motorik  

Anak CP memiliki gangguan fungsi motorik. Gangguan ini berupa 

kekauan, kelumpuhan,kurang koordinasi, hilang keseimbangan dan 

munculnya gerakan-gerakan ritmis.gangguan ini tidak hanya berakibat 

kepada fungsi anggota gerak tetapi fungsi-fungsi lain yang berhubungan 

dengan masalah motorik lain seperti gangguan bicara, mengunyah, dan 

menelan.  

2) Kemampuan sensoris   

Pada umumnya anak CP juga memiliki gangguan dalam hal sensorisnya. 

Gangguan sensoris tersebut meliputi gangguan penglihatan, gangguan 

pendengaran, dan gangguan kinestetik-taktil  

3) Kemampuan intelektual  

Kemampuan intelektual anak CP beragam rentang dari rentang idiot 

sampai gifted. Dengan tingkat kecerdasan bervariasi sekitar 45% 

mengalami keterbelakangan mental , 35% mempunyai tingkat kecerdasan 

normal hingga diatas rata-rata dan sisanya mengalami cenderung dibawah 

rata-rata. 

4) Kemampuan persepsi  

Peristiwa persepsi terjadi di otak. Karena kerusakan anak CP terjadi di 

otak, maka pada umumnya mereka juga mengalami gangguan persepsi 

baik itu secara visual, auditif maupun kinestetik-taktil.  
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5) Kemampuan berbicara dan komunikasi  

Sebagian besar anak CP mengalami gangguan bicara sebagai akibat dari 

kekakuan otot-otot motorik bicara mereka. Gangguan bicara yang terjadi 

dapat mengarah kepada gangguan komunikasi. Anak CP mengalami 

kesulitan dan mengungkapkan ide dan gagasan mereka bahkan diantara 

mereka bicaranya tidak jelas sehingga sukar dipahami maksut 

pembicaraannya.  

6) Kemampuan Emosi dan penyesuaian Sosial  

Kebanyakan CP mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosial ini 

berkaitan dengan konsep yang mereka miliki.  

2.1.6 Patofisiolgis  

  Pada CP terjadi kerusakan pada pusat motorik dan menyebabkan 

terganggunya fungsi gerak yang normal. Pada kerusakan korteks cerebri 

terjadi kontraksi otak yang terus menerus dimana disebabkan karena tidak 

terdapatnya inhibisi langsung pada lengkung reflex. Bila terdapat cidera berat 

pada system ekstra pyramidal dapat menyebabkan gangguan pada semua 

gerak atau hypotonic, termasuk kemampuan bicara. Namun bila hanya cedera 

ringan maka gerakan gross motor dapat dilakukan tetapi tidak terkoordinasi 

dengan baik dan gerakan motorik halus sering kali tidak dapat dilakukan. 

Gangguan proses sensorik primer terjadi di sereblum yang mengakibatkan 

terjadinya ataksia. Pada keterbatasan gerak akibat fungsi motor control akan 

berdampak juga pada proses sensorik (Herdiman, 2013) 

2.1.7  Pemeriksaan Penunjang  

  Cerebral palsy dapat didiagnosis menggunakan kriteria Levine 

(POSTER) (Burkhardt, 2017). POSTER terdiri dari  : 

a. P – Posturing/Abnormal Movement (Gangguan Posisi Tubuh atau 

Gangguan  Bergerak). 

b.  O – Oropharyngeal Problems (Gangguan Menelan atau Fokus di 

Lidah). 
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c. S – Strabismus (Kedudukan Bola Mata Tidak Sejajar) 

d. T – Tone (Hipertonus atau Hipotonus). 

e. E – Evolution Maldevelopment (Refleks Primitif Menetap atau 

Refleks Protective  Equilibrium Gagal Berkembang). 

f. R – Reflexes (Peningkatan Refleks Tendon atau Refleks Babinski 

menetep). 

 Abnormalitas empat dari enam kategori diatas dapat menguatkan 

diagnosis CP   

 

Menurut (Sitorus, 2016) untuk pemeriksaan penunjang lainnya dapat 

dilakukan dengan :  

1) Electroencephalogram (EEG) 

  EEG dapat dilakukan dari usia bayi sampai dewasa.merupakan 

salah satu pemeriksaan penting pada pasien dengan kelainan susunan 

saraf pusat. Alat ini bekerja dengan prinsip mencatat aktivitas elektrik 

di dalam otak, terutama pada bagian korteks (lapisan luar otak yang 

tebal). Dengan pemeriksaan ini, aktifitas sel-sel saraf otak kortek yang 

fungsinya untuk kegiatan sehari-hari, seperti tidur, istirahat, dan lain-

lain, dapat direkam  

  Pada infeksi susunan saraf pusat seperti meningitis, ensefalitis, 

pemeriksaan EEG perlu dilakukan untuk melihat kemungkinan, 

misalnya terjadi kejang yang tersembunyi atau adanya bagian otak 

yang terganggu. 

2) Elektromiografi (EMG) dan Nerve Conduction Velocity (NCV) 

  Alat ini berguna untuk membuktikan dugaan adanya kerusakan 

pada otot atau saraf. NCV digunakan terlebih dahulu sebelum EMG, 

dan digunakan untuk mengukur kecepatan saat dimana saraf-saraf 

mentransmisikan sinyal. 

  Selama oemeriksaan NCV, elektroda ditempelkan pada kulit 

yang dilalui saraf yang spesifik untuk suatu otot atau sekelompok otot. 
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Prinsip kerja NCV adalah memberikan stimulus elektrik yang 

dihantarkan melalui electrode, kemudian respon dari otot di deteksi, 

diolah dan ditempelkan. Kekuatan dari sinyal yang diberikan juga 

dihitung. Kondisi neurologis dapat menyebabkan NCV melambat atau 

menjadi lebih lambatpada salah satu sisi tubuh. 

 EMG mengukur impuls dari saraf dalam otot. Electrode kecil 

diletakkan dalam otot pada lengan dan kaki dan respon elektronik 

diamati dengan menggunakan suatu alat yang menampilkan gerakan 

suatu arus listrik (oscilloscope). Alat ini mendeteksi bagaimana otot 

bekerja. 

3.  Tes Laboratorium  

a. Analisa kromosom 

Analisis kromosom dapat menunjukkan identifikasi suatu anomali 

genetic, contohnya Down’s syndrome, ketika anomali tersebut 

muncul pada sistem organ. 

b. Tes fungsi tiroid 

Tes fungsi tiroid dapat menunjukkan kadar hormon tiroid yang 

rendah dapat menyebabkan beberapa cacat bawaan dan retardasi 

mental berat. 

c. Tes kadar ammonia darah 

Kadar ammonia yang tinggi dalam darah (hiperammonemia) 

bersifat toksik terhadap sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang 

belakang). Defisiensi beberapa enzim menyebabkan kerusakan 

asam amino yang menimbulkan hiperammonemia. Hal ini dapat 

disebabkan oleh kerusakan hati atau kelainan metabolisme bawaan 

(Sitorus, 2016). 

4.   Imaging test 

   Imaging test sangat membantu dalam mendiagnosis 

hidrosefalus, abnormalitas structural,dan tumor (Sitorus, 2016). 
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Informasi yang diberikan dapat membantu dalam menentukan 

prognosis jangka panjang seorang anak. 

a. Computed Tomography Scan  (CT Scan) 

 Teknik ini merupakan gabungan sinar X dan teknologi 

computer yang menghasilkan suatu gambar yang memperlihatkan 

setiap bagian tubuh secara terinci termasuk tulang, otot, lemak dan 

organ-organ tubuh. CT scan kepala dapat menjabarkan struktur 

jaringan otak, seperti area otak yang kurang berkembang, kista 

abnormal, malformasi bawaan, haemoragic dan PVL pada 

bayi.dengan informasi dari CT scan, dokter dapat menentukan 

prognosis penderita CP. 

b. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

 MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk 

menciptakan gambar dan struktur internal otak. Dilakukan pada 

anak-anak yang lebih tua. 

 MRI adalah teknik imaging yang canggih, menghasilkan 

gambar yang lebih baik dalam hal struktur atau area abnormal 

dengan lokasi dekat dengan tulang dibandingkan CT Scan kepala. 

MRI dapat mendefinisikan abnormalitas dari substansia alba (white 

matter) dan korteks motorik lebih jelas daripada metode-metode 

lainnya. 

 Dikatakan neuroimaging direkomendasikan jika dalam 

evaluasi anak dengan CP etiologinya tidak dapat ditemukan.  

 

c. Ultrasonography (USG) 

 USG menggunakan echo dari gelombang suara yang 

dipantulkan kedalam tubuh untuk membentuk suatu gambar yang 

disebut sonogram. Alat ini dapat menggambarkan masalah dalam 

jaringan otak. USG dapat digunakan pada bayi sebelum tulang 
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kepala mengeras dan UUB tertutup. Walaupun hasilnya kurang 

akurat dibandingkan MRI dan CT Scan, pemeriksaan ini dapat 

mendeteksi kista dan struktur otak, lebih murah dan tidak 

membutuhkan periode lama pemeriksaannya 

5. Penilaian psikologik perlu dilakukan untuk menentukan tingkat 

pendidikan yang diperlukan. 

6. Pemeriksaan metabolik untuk menyingkirkan penyebab lain retardasi 

mental. Selain pemeriksaan di atas, kadang-kadang diperlukan 

pemeriksaan arteriografi dan pneumoensefalografi individu. Untuk 

memperoleh hasil yang maksimal, penderita CP perlu ditangani oleh 

suatu tim yang terdiri dari: dokter anak, ahli saraf, ahli jiwa, ahli bedah 

tulang, ahli fisioterapi, occupational therapist,guru luar biasa, orang tua 

penderita dan bila perlu ditambah dengan ahli mata, ahli THT, perawat 

anak dan lain-lain. 

2.1.8 Penatalaksaan 

  Perawatan pada anak CP memerlukan pengertian dan kerjasama yang 

baik dari pihak orangtua/keluarga penderita (Somantri. S, 2017). Hal ini akan 

sangat tercapai dengan baik jika diorganisasi terpadu pada satu pusat klinik 

khusus. CP yang dikelola tenaga-tenaga dari berbagai multi-disipliner, seperti 

dokter anak, neurologis, dokter ahli ortopedi, bedah saraf, THT, dan guru luar 

biasa. 

 

  Perlu ditekankan pada orangtua penderita CP, bahwa tujuan dari 

pengobatan bukan membuat anak menjadi seperti anak normal lainnya. Tetapi 

mengembangkan sisa kemampuan yang ada pada anak tersebut seoptimal 

mungkin, sehingga diharapkan anak tersebut dapat melakukan aktivitas sehari-

hari tanpa bantuan atau hanya membutuhkan sedikit bantuan saja (Burkhardt, 

2017). 

 Penatalaksanaan Medis secara garis besar adalah sebagai berikut : 
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1. Aspek medis 

 a. Aspek medis umum  

- Gizi 

Gizi yang baik perlu bagi setiap anak, khususnya bagi penderita CP. 

Karena sering terdapat kelainan pada gigi, kesulitan menelan, sukar 

untuk menyatakan keinginan untuk makan. Pencatatan rutin 

perkembangan berat badan anak perlu dilaksanakan. 

- Hal-hal lain seperti imunisasi dan perawatan kesehatan juga perlu 

diperhatikan dan dilakukan. Anak dengan CP seringkali terjadi 

konstipasi dan dekubitus pada anak-anak yang sering tidak berpindah-

pindah posisi. 

b. Medikamentosa 

 Pemberian obat-obatan bertujuan untuk memperbaiki gangguan 

tingkah laku, neuro-motorik dan untuk mengontrol serangan kejang. Pada 

penderita CP yang kejang pemberian obat anti kejang memamerkan hasil 

yang baik dalam mengontrol kejang, tetapi pada CP tipe spastik dan 

atetosis obat ini kurang berhasil. Pada penderita dengan kejang diberikan 

maintenance anti kejang yang disesuaikan dengan karakteristik 

kejangnya, misalnya luminal, dilatin dan sebagainya. Pada keadaan tonus 

otot yang berlebihan, otot golongan benzodiazepine, misalnya : valium, 

Librium atau mogadon dapat dicoba. Pada keadaan choreoathetosis 

diberikan artane. Tofranil (imipramine) diberikan pada keadaan depresi. 

Pada penderita yang hiperaktif dapat diberikan dextroamphetamine 5 – 10 

mg pada pagi hari dan  2,5 – 5 mg pada waktu tengah hari. 

c. Pembedahan Ortopedi  

  Banyak yang dapat dibantu dengan bedah ortopedi, misalnya tendon 

yang memendek akibat kekakuan/spastisitas otot, rasa sakit yang terlalu 

mengganggu dan lain-lain yang dengan fisioterapi tidak berhasil. 
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  Salah satu indikasi dilakukan tindakan ortopedi jika sudah terjadi 

deformitas akibat proses spasme otot atau telah terjadi kontraktur pada 

otot dan tendon. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan secara matang 

beberapa faktor sebelum melakukan tindakan pembedahan. Tujuan dari 

tindakan bedah ini adalah untuk stabilitas, melemahkan otot yang terlalu 

kuat atau untuk transfer dari fungsi. 

d. Fisioterapi  

  Fisioterapi merupakan salah satu terapi dasar bagi penderita CP. 

Fisioterapi cepat dilaksanakan pada penderita yang masih muda pada 

tahap dini manfaatnya jauh lebih nyata jika dibandingkan dengan 

penderita yang lebih lambat. Fisioterapi ini dilakukan sepanjang hidup. 

 Adapun jenisnya adalah: 

- Teknik tradisional 

Latihan luas gerak sendi, stretching, latihan penguatan dan 

peningkatan daya tahan otot, latihan duduk, latihan berdiri, latihan 

jalan, latihan pindah. Contohnya adalah teknik dari Deaver, yaitu 

menggunakan extensive bracing, membatasi semua kecuali dua 

gerakan ekstremitas. 

- Motor function training dengan menggunakan sistem khusus yang 

umumnya dikelompokkan sebagai neuromuscular facilitation exercise. 

Dimana digunakan pengetahuan neurofisiologidan neuropatologi dari 

refleks didalam latihan untuk mencapai suatu postur dan gerakan yang 

dikehendaki. Secara umum konsep latihan ini berdasarkan prinsip 

bahwa dengan beberapa bentuk stimulasi akan menimbulkan reaksi 

otot yang dikehendaki, yang kemudian bila ini dilakukan berulang-

ulang akan berintegrasi kedalam pola gerak motorik yang 

bersangkutan. Contohnya pada teknik dari Phelps, Fay-Doman, 

Bobath, Brunnstorm, Kabat-Knott-Vos. 

e. Terapi okupasi 
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  Terutama untuk latihan melakukan aktivitas sehari-hari, evaluasi 

penggunaan alat-alat bantu, latihan keterampilan tangan,dan aktivitas 

bimanual. Latihan bimanual ini dimaksudkan agar menghasilkan pola 

dominan pada salah satu sisi hemisfer otak. 

a) Latihan diberikan dalam bentuk aktifitas permainan, dengan 

menggunakan plastisin, manik-manik, puzzle; dengan berbagai 

bentuk gerakan, ketepatan arah, permainan yang memerlukan 

keberanian. 

b) Aktifitas kehidupan sehari-hari : berpakaian, makan minum, 

penggunaan alat perkakas rumah tangga dan aktifitas belajar. 

c) Seni dan ketrampilan : menggunting, menusuk, melipat, menempel 

dan mengamplas 

f. Ortotik 

 Menggunakan brace dan bidai (splint), tongkat ketiak, tripod, walker, 

kursi roda, dan lain-lain.Secara umum program bracing bertujuan: 

- Untuk stabilitas, terutama bracing untuk tungkai dan tubuh. 

- Mencegah kontraktur. 

- Mencegah kembalinya deformitas setelah operasi. 

- Agar tangan lebih berfungsi 

g. Terapi Wicara  

  Angka kejadian gangguan bicara pada penderita CP diperkirakan 

berkisar 30-70%. Gangguan bicara dapat berupa disfonia, disritmia, 

disartria, disfasia dan bentuk campuran. Terapi wicara dilakukan oleh 

terapis wicara. 

  pada anak dengan gangguan komunikasi/bicara dengan latihan dalam 

bahasa pasif anggota tubuh, benda-benda di dalam/diluar rumah dan 

disekolah dan dalam bahasa konsonan, suku kata, kata dan kalimat 

dengan pengucapan huruf hidup/vocal. 

h. Psikolog 
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  Psikolog dibutuhkan untuk membantu penderita dan keluarga 

menghadapi tekanan khusus dan kebutuhan dari penderita CP. Pada 

banyak kasus, psikolog dapat mengatur terapi dengan memodifikasi 

perilaku yang tidak membantu atau destruktif. 

 

2. Aspek Non-medis 

a) Pendidikan  

 Mengingat setelah kecacatan motorik, juga disertai kecacatan mental, 

maka pada umumnya pendidikannya memerlukan pendidikan khusus 

(sekolah luar biasa). Mereka sebaiknya diperlakukan sama seperti anak 

yang normal yaitu pulang kerumah dengan kendaraan bersama-sama 

sehingga mereka tidak merasa diasingkan hidup dalam suasana normal. 

Orang tua janganlah melindungi anak secara berlebihan (Somantri. S, 

2017). 

b) Pekerjaan  

 Tujuan ideal dari suatu rehabilitasi adalah agar oenderita dapat bekerja 

produktif, sehingga dapat berpenghasilan untuk membiayai hidupnya. 

Mengingat keadaannya seringkali tujuan tersebut sulit tercapai. Tetapi 

meskipun dari segi ekonomis tidak menguntungkan, pemberian 

keselamatan kerja tetap diperlukan, agar dapat menimbulkan harga diri 

bagi penderita CP. 

c) Problem dan Pekerja Sosial  

 Bila terdapat masalah sosial, diperlukan peranan pekerja sosial untuk 

membantu penderita CP dan keluarga hidup dalam komunitas dan 

bermasyarakat (Efendi. M, 2017).. 

 

 Penderita, keluarga dan pengasuh merupakan kunci keberhasilan 

terapi, mereka seharusnya terlibat jauh pada semua tingkat rencana, 

pembuatan keputusan,dan pengaplikasikan terapi. Penelitian menujukkan 

bahwa dukungan keluarga dan determinasi personal adalah dua dari 
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prediktor-prediktor yang sangat penting untuk mencapai kemajuan jangka 

panjang. 

2.1.9 Komplikasi  

 1. Retardasi mental 

Menurut (Sheresta N, 2017) bahwa tidak semua Cerebral Palsy (CP) 

mengalami gangguan kognitif, tetapi ada hubungan antara tingkat 

keparahan CP dengan kejadian retardasi mental. Anak dengan spastisitas 

quadriplegi memiliki tingkat kecenderungan mengalami retardasi mental 

dibanding anak dengan spastisitas hemiplegi. 

2. Epilepsi 

Epilepsi menunjukkan adanya tingkat keparahan trauma neurologi yang 

dialami oleh anak dengan cerebral palsy. Epilepsi sering dialami anak 

dengan quadriplegi dan hemiplegi cerebral palsy. 

3. Nutrisi dan pertumbuhan 

Masalah ini sering dialami oleh anak dengan cerebral palsy yang berat. 

Nutrisi yang kurang disebabkan oleh kelumpuhan saraf pseudobulbar, 

sehingga anak mengalami gangguan dalam menghisap, mmengunyah dan 

menelan. Kelumpuhan saraf ini juga mengakibatkan gastroesofageal 

refluks yang membuat anak dapat mengalami regurgitasi, muntah dan 

kemungkinan aspirasi. 

4. Gangguan mikturisi 

 Anak dengan cerebral palsy spastik dapat mengalami spastisitas pada otot 

detrusor buli-buli, sehingga mengakibatkan anak sering kencing atau 

bahkan mengompol karena tingkat pengosongan dan iritabilitas pengisian 

buli yang rendah. 

5. Gangguan defekasi 

Gangguan ini merupakan akibat dari berbagai faktor termasuk nutrisi 

yang inadekuat, intake cairan yang sedikit dan akibat dari immobilitas fisik. 

6. Gangguan istirahat/ tidur 
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Anak tidak bisa tidur dengan nyenyak dan sering terbangun di malam hari. 

7. Hipersalivasi 

Pada kasus CP, kejadian ini diakibatkan oleh kelumpuhan saraf 

pseudobulbar. Sehingga mulut anak selalu terbuka dan mengalami 

kesulitan menelan. Hal ini dapat meningkatkan resiko kejadian aspirasi 

pada anak dengan CP. 

8. Kehilangan pendengaran 

Masalah ini dialami anak dengan CP yang diakibatkan oleh kern-ikterus, 

post meningitis dan infeksi TORCH selama periode kehamilan. Jika tidak 

dideteksi dari awal akan mengganggu proses perkembangan dan 

rehabilitasi anak. 

9. Kelainan (gangguan) penglihatan 

 Kelainan ini dialami anak dengan CP oleh karena sebab lahir prematur. 

Kelainan yang dialami dapat berupa retinopati, miopia, strabismus, 

glaukoma dan ambliopia. Kelainan pada penglihatan disebabkan adanya 

kerusakan pada korteks visual pada lobus oksipital. 

10. Kelainan ortopedik 

 Spastisitas dapat mengakibatkan kontraktur sendi, pemendekan massa otot, 

dan kelainan tulang paha atau deformitas kaki. Kelainan lain yang dapat 

ditemukan pada CP adalah skoliosis, fraktur akibat osteoporosis atau 

osteomalasia (Sitorus, 2016). 

 

 

2.2 Asuhan Keperawatan  

2.2.1 Pengkajian  

a. Pengkajian yang pelu dilakukan pada anak dengan Cerebral Palsy yaitu 

(Suriadi, 2010) : 

1) Menilai setiap kunjungan ke posyandu mengenai keterlambatan 

perkembangan. 
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2) Mencatat masalah defisit pada ortopedi, visual, auditori atau intelektual. 

3) Menilai reflek bayi baru lahir, pada anak dengan cerebral palsy dapat 

bertahan setelah usia normal. 

4) Mengidentifikasi bayi yang memiliki gangguan pada otot atau postur 

tubuh tidak normal (tulang belakang melengkung, kaku saat bergerak 

melawan gravitasi, leher atau ekstremitas resisten terhadap gerakan 

pasif). 

5)  Mengidentifikasi gangguan motorik, seperti asimetris dan abnormal saat 

merangkak (menggunakan 2 atau 3 ekstremitas), menggunakan tangan 

dominan sebelum anak berusia prasekolah 

b. Data demografi 

1) Laki-laki lebih banyak dari pada wanita. 

2) Sering terjadi pada anak pertama è kesulitan pada waktu melahirkan. 

3) Kejadin lebih tinggi pada bayi BBLR dan kembar. 

4) Umur ibu lebih dari 40 tahun, lebih-lebih pada multipara. 

c. Keluhan utama 

1) Biasanya pada cerebral palsy didapatkan keluhan utama yaitu :  

Sukar makan atau menelan , otot kaku, sulit bicara, kejang, badan 

gemetar, perkembangan yang terlambat dari anak normal, 

perkembangan pergerakan kurang, postur tubuh abnormal, refleks bayi 

persisten, ataxic, kurang tonus otot dan permasalahan pada BAB dan 

BAK. 

d. Riwayat kesehatan 

1) Riwayat Kesehatan Sekarang 

Pada anak dengan cerebral palsy di dapatkan postur tubuh abnormal, 

pergerakan kurang, otot kaku, gerakan involunter atau tidak terkoordinasi, 

Peningkatan atau penurunan tahanan pada gerakan pasif, postur opistotonik 

(lengkung punggung berlebihan) Kelemahan Otot, Retardasi Mental, 

Gangguan Hebat- Hipotonia, Melempar/Hisap Makan, Gangguan 

Bicara/Suara, Visual Dan Mendengar. 
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2)  Riwayat Kesehatan masa lalu 

 Prenatal : adanya gangguan pergerakan janin, adanya penyakit ibu 

(toxoplasmosis, rubella), keracunan kehamilan.  

 Natal : adanya premature, penumbungan atau lilitan tali pusar, trauma lahir. 

 Post natal : adanya truma kapitis, meningitis, luka paruh pada otak pasca 

operasi, atau lesi karena trauma. 

e. Riwayat kehamilan dan persalinan 

 Cerebral palsy biasanya terjadi pada ibu hamil yang usianya lebih dari 40 

tahun, riwayat jatuh, kecelakaan ,terjadi kesulitan waktu melahirkan, 

anoxia janin.  

f. Fungsi Intelektual 

Biasanya ditemukan pembelajaran dan penalaran subnormal (retardasi 

mental pada kira-kira dua pertiga individu), kecerdasan di bawah normal, 

kesulitan belajar dan gangguan perilaku. 

g. Pemeriksaan reflek  

Refleks infantile primitive menetap (reflek leher tonik ada pada usia berapa 

pun, tidak menetap diatas usia 6 bulan), Refleks Moro, plantar, dan 

menggenggam menetap atau hiperaktif, hiperefleksia, klonus pergelangan 

kaki dan reflek meregang muncul pada banyak kelompok otot pada gerakan 

pasif cepat. 

h. Pemeriksaan tonus 

Peningkatan ataau penurunan tahanan pada gerakan pasif, postur 

opistotonik (lengkung punggung berlebihan), merasa kaku dalam 

memegang atau berpakaian, kesulitan dalam menggunakan popok, kaku 

atau tidak menekuk pada pinggul dan sendi lutut bila ditarik ke posisi 

duduk (tanda awal). 

i. Pertumbuhan dan Perkembangan 

1. Perlambatan perkembangan motorik kasar 
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Manifestasi umum, pelambatan pada semua pencapaian motorik, 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan, Monitor Respon Bermain Anak 

Lambat. 

2. Tampilan motorik abnormal 

Penggunaan tangan unilateral yang terlalu dini, merangkak asimetris 

abnormal, berdiri atau berjinjit, gerakan involunter atau tidak 

terkoordinasi, menghisap buruk, kesulitan makan, sariawan lidah 

menetap.  

2.2.2 Diagnosa Keperawatan  

1. Gangguan mobilitas fisik b.d spasme dan kelemahan otot. 

2. Perubahan tumbuh dan kembang b.d gangguan neurovaskular. 

3. Gangguan komunikasi verbal b.d gangguan neurovaskular dan kesukaran 

dalam artikulasi 

4. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d kesukaran menelan dan 

meningkatnya aktivitas. 

5. Resiko aspirasi b.d gangguan neuromuskular. 

6. Resiko Injury b.d spasme, pergerakan yang tidak terkontrrol dan kejang 

7. Perubahan proses pikir berhubungan dengan serebral injury, 

ketidakmampuan belajar. 

2.2.3 Asuhan Keperawatan  

1. Gangguan mobilitas fisik b.d spasme dan kelemahan otot.  

    Intervensi pada diagnosa diatas yaitu: 

a. Ajarkan cara berkomunikasi dengan kata-kata yang pendek 

 R/ Dengan mengajarkan anak menggunakan kata-kata pendek 

meningkatkan kemampuan anak dalam berbicara 

b. Ajak untuk latihan yang berbeda-beda pada ekstremitas 

 R/ Latihan dapat meningkatkan kemampuan otot-otot 

c. Kaji per Gerakan sendi-sendi dan tonus otot 

 R/ Melatih gerakan sendi-sendi dan tonus otot 
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d. Lakukan Terapi fisik Untuk menggerakkan anggota tubuh 

 R/ Terapi fisik dapat membantu kemampuan anak 

e. Berikan periode istirahat. 

 R/ Dengan memberikan periode istirahat dapat membuat kondisi klien 

 menjadi lebih baik 

2. Perubahan tumbuh dan kembang b.d gangguan neurovaskular. 

Intervensinya: 

1. Berikan diet nutrisi untuk pertumbuhan (Asuh) 

 R/ Mempertahankan berat badan agar tetap stabil 

2. Berikan stimulasi atau rangsangan untuk perkembangan kepada anak 

(Asah) 

 R/ Agar perkembangan klien tetap optimal 

3. Berikan kasih sayang (Asih) 

 R/ Memenuhi kebutuhan psikososial 

3. Gangguan komunikasi verbal b.d gangguan neurovaskular dan kesukaran 

dalam artikulasi  

Intervensinya :  

1.Kaji respon dalam berkomunikasi. 

2.Ajarkan dan kaji makna non verbal. 

3.Latih dalam penggunaan bibir, mulut dan lidah. 

4.Gunakan kartu/gambar-gambar/papan tulis untuk memfasilitasi 

komunikasi. 

5. Konsultasikan dengan dokter tentang kebutuhan terapi bicara. 

4. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d kesukaran menelan dan 

meningkatnya aktivitas. 

 NOC: 

1) Selera makan; keinginan untuk makan ketika dalam keadaan sakit atau 

sedang menjalani pengubatan 
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2) Pembentukan pola menyusu: bayi; bayi melekat ked an menghisap dari 

payudara ibu untuk memperoleh nutrisi selama tiga minggu pertama 

menyusui 

3) Status gizi: asupan makanan dan cairan; jumlah makanan dan cairan yang 

dikonsumsi tubuh dalam waktu 24 jam 

4) Status gizi: asupan gizi; keadekuatan pola asupan zat gizi yang biasanya 

5) Perawatan diri: makan; kemampuan untuk mempersiapkan dan 

mengingesti makanan dan cairan secara mandiri dengan atau tanpa alat 

bantu 

6) Berat badan: masa tubuh; tingkat kesesuaian berat badan, otot, dan lemak 

dengan tinggi badan, rangka tubuh, jenis kelamin dan usia. 

Tujuan atau k riteria hasil 

Memperlihatkan status gizi: asupan makanan dan cairan 

NIC : 

1) Bantuan pemberian asi; mempersiapkan ibu baru untuk menyusui bayinya 

2) Manajemen gangguan makan; mencegah dan menangani pembatasan diet 

yang sangat ketat dan aktivitas berlebihan dan memasukkan makanan dan 

minuman dalam jumlah banyak kemudian berusaha mengeluarkan 

semuanya 

3) Manajemen elektrolit; meningkatkan keseimbangan elektrolit dan 

pencegahan komplikasi dari akibat kadar elektrolit serum yang tidak 

normal atau diluar harapan 

4) Pemantauan elektrolit; mengumpulkan dan menganalisis data pasien untuk 

mengatur keseimbangan elektrolit 

5) Konseling laktasi; menggunakan proses bantuan interaktif untuk 

membantu mempertahankan keberhasilan menyusui 

6) Manajemen nutrisi; membantu atau menyediakan asupan makanan dan 

cairan diet seimbang 

7) Terapi nutrisi; pemberian makanan dan cairan untuk mendukung proses 

metabolic pasien yang malnutrisi atau berisiko tinggi terhadap malnutrisi 
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8) Bantuan perawatan diri: makan; membantu individu untuk makan 

9) Bantuan menaikkan berat badan; memfasilitasi pencapaian kenaikan berat 

badan 

5. Resiko aspirasi b.d gangguan neuromuskular. 

 NOC: Pencegahan Aspirasi 

 Tujuan: Status Menelan dan Status Pernapasan: Ventilasi tidak mengalami 

gangguan. 

 NIC: Kewaspadaan Aspirasi 

 Kriteria hasil dari intervensi tersebut. 

 Adapun kriteria hasil nya adalah sebagai berikut: 

1) Klien dapat bernapas dengan mudah, irama normal, frekuensi pernapasan 

normal. 

2) Pasien mampu menelan tanpa terjadi aspirasi 

3) jalan napas paten, mudah bernapas, tidak ada suara napas abnormal. 

Intervensi: 

1) Pantau tingkat kesadaran, reflek batuk, reflek muntah, dan kemampuan 

menelan 

2) Pantau status paru-paru (misalnya, sebelum dan setelah pemberian makan 

serta sebelum dan setelah pemberian obat) 

3) Tinggikan bagian kepala dari tempat tidur selama 30 sampai 45 menit 

setelah pasien makan 

4) Potong makanan kecil-kecil 

5) Berikan makanan dalam jumlah sedikit 

6) Hindari cairan atau penggunaan pengental 

7) Sarankan konsultasi kepada ahli patologi bicara, jika perlu 

 

6. Resiko Injury b.d spasme, pergerakan yang tidak terkontrrol dan kejang 

1. Hindari anak dari benda-benda yang membahayakan 

2. Perhatikan anak-anak saat beraktifitas. 

3. Gunakan alat pengaman bila diperlukan. 
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4. Bila ada kejang; pasang alat pengaman dimulut agar lidah tidak tergigit 

5. Lakukan suction. 

6. Pemberian anti kejang bila terjadi kejang. 

7. Perubahan proses pikir berhubungan dengan serebral injury, 

ketidakmampuan belajar. 

1. Kaji tingkat pemahaman anak. 

2. Ajarkan dalam memahami percakapan dengan verbal atau non verbal. 

3. Ajarkan menulis dengan menggunakan papan tulis atau alat lain yang 

dapat digunakan sesuai kemampuan orangtua dan anak (NOC, 2017) 

2.3 Konsep Pengalaman Keluarga  

2.3.1 Pengertian  

  Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indra 

dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan 

peristiwa saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama dan sedang berlangsung. 

Pengalaman terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi 

pedoman serta pembelajaran manusia (Notoatmodjo, 2016)  

  Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama, dalam 

membenruk jati diri generasi penerus bangsa . Ada delapan sisi yang ditanamkan 

dalam proses pendidikan integratife dalam keluarga yaitu pendidikan iman, 

pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan intelekual, pendidikan emosi(psikis), 

pendidikan sosial, pendidikan seksual, dan pendidikan politik. Sedangkan, 

ketrampilan merupakan segi usaha berdasarkan pengalaman keluarga untuk 

mengomptimalkan kemampuan pada anak. (Aulia, 2011)  

  Sedangkan keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari 

Ayah, Ibu, anak. keluarga merupakan tempat penting , dimana anak memperoleh 

dasar dalam membentuk kemampuan agar kelak menjadi berhasil di masyarakat 

(Baharun, 2016). Peran Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan 

anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orangtua merupakan 

cerminanan yang bisa dilihat dan ditiru anak-anaknya dalam keluarga.oleh karena jika 
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pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan 

memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara 

anak dengan orangtuanya, maupun terhadap lingkungannya (Rakhmawati, 2015). 

2.3.2 Peran Keluarga 

Peran keluarga menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan 

yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu, Adapun macam 

peranan dalam keluarga antara lain  (Notoatmodjo, 2016) : 

1. Peran ayah  

Sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, ayah berperan 

sebagai kepala keluarga, pendidik pelindung, pencari nafkah , serta memeberi rasa 

aman bagi anak dan istrinya dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya 

serta sebagai anggota masyrakat di lingkungan dimana dia tinggal. 

2. Peran ibu  

Sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, dimana peran ibu 

sangat penting dalam keluarga antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-

anaknya, sebagai pelindung dari anak-anaknya saat ayahnya sedang tidak ada 

dirumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari 

nafkah. Selain itu ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari 

peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan dimana dia tinggal. 

3. Peran Anak  

Peran anak yaitu melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat 

perkembangan baik fisik,mental, sosial maupun spiritual. 

2.3.3 Pola Pengasuhan Anak   

 Pola pengasuhan Anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau 

komunitas dalam hal memeberikan perhatian,waktu dan dukungan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. 

Pada dasarnya secara garis besar, pola asuh anak dibagi menjadi 3 (Agustin D. S., 

2015) , yaitu :  

1. Pola Asuh Otoriter  
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Tipe pola asuh otoriter adalah tipe pola asuh orang tua yang memaksakan kehendak. 

Dengan tipe orang tua yang cenderung sebagai pengendali atau pengawas selalu 

memaksakan kehendak kepada anak, sangat sulit menerima saran dan cenderung 

memaksakan kehendak dalam perbedaan, terlalu percaya diri sehingga menutup 

untuk musyawarah. 

2. Pola Asuh Permisif  

Tipe pola asuh orang tua ini tidak berdasarkan aturan-aturan. Kebebasan memilih 

terbuka bagi anak dengan sedikit campuran tangan orangtua agar kebebasan yang 

diberikan terkendali. Bila tidak ada kendali dari orangtua maka perilaku anak tidak 

terkendali, tidak terorganisasi, tidak produktif, dan adaptis, sebab anak merasa tidak 

memiliki maksut dan tujuan yang hendak dicapai.  

3. Pola Asuh Demokratis  

Tipe pola asuh demokratis adalah tipe pola asuh yang terbaik dari tipe pola asuh yang 

ada. Hal ini disebabkan tipe pola asuh ini selalu mendahulukan kepentingan bersama 

diatas kepentingan individu anak. Sehingga anak menjadi mandiri, bisa mengatasi 

masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan mampu 

berprestasi dengan baik. Pola asuh ini dianjurkan untuk orang tua. 

2.3.4 Tugas Keluarga secara spesifik  

1. Mengenal Masalah Kesehatan keluarga  

2. mengambil keputusan dalam mencari pertolongan atau bantuan kesehatan  

3. menanggulangi keadaan darurat yang bersifat kesehatan maupun   

 nonkesehatan. 

4. memberi perawatan dan mencari bantuan bagi anggota keluarga yang  

 sakit,cacat,maupun sehat 

5. mempertahankan lingkungan keluarga yang dapat menunjang peningkatan 

 status kesehatan para anggotanya  

6. menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan lingkungan dan unit 

 pelayanan kesehatan yang ada  
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2.3.5 Fungsi Keluarga  

Suatu keluarga terdiri dari Ayah,Ibu dan Anak merupakan keluarga batin atau 

inti. Dalam keluarga besar masih ada pribadi- pribadi lain seperti nenek, kakek, 

paman dll. Oleh karena suatu hal kehadiran anak dengan kecacatan 

menyebabkan peran keluarga belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun 

fungsi keluarga bagi anak dengan kecacatannya (Agustin D. S., 2015) :  

1. Fungsi Biologis  

Secara biologis keluarga merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti pangan, sandang dan papan dengan syarat-syarat tertentu. Berkaitan 

dengan pola kesehatan tersebut , peran orangtua yang dapat dilakukan adalah 1) 

Memberitahukan pada anak untuk mengkonsumsi makanan instan atau cepat 

saji, serta makanan lain yang tidak baik untuk kesehatan. 2) Mengajak anak 

untuk rutin berolahraga. 3) menyeimbangkan makanan empat sehat lima 

sempurna untuk kesehatan anak. 4) Menerapkan untuk menjaga kebersihan. 

2. Fungsi Pendidikan  

Keluarga diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai institusi 

pendidikan, sehingga terdapat proses saling berinteraksi antara anggota 

keluarga (Junaidi, 2015). Keluarga melakukan kegiatan melalui asuhan, 

bimbingan dan pendampingan, serta teladan nyata untuk mengontrol pola 

pergaulan anak. (Agustin D. S., 2015)  

3. Fungsi Religius 

Para orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan 

melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah-akidah agama dan 

perilaku beragama. Sebagai keluarga hendaknya melakukan shlat berjamaah 

dirumah untuk mengembangkan dan meningkatkan kereligiusan anak dalam 

beribadah. 

4. Fungsi Perlindungan 

Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah untuk menjaga dan memelihara 

anak dan anggota keluarga dari tindakan negative yang mungkin akan timbul. 

Keluarga melindungi anggota keluarganya dalam hal apapun. Misalnya, 
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melindungi anak untuk tidak terpengaruh negative dari lingkungan maupun 

untuk senantiasa menjadikan keluarga sebagai pelindung bila anak mengalami 

suatu masalah. 

5. Fungsi Sosialisasi 

Para orangtua dituntut untuk mempersiapkan anak untuk menjadi anggota 

masyarakat yang baik, kalau tidak mau disebut warga negara kelas satu. Dalam 

melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara 

kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga 

kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, sehingga pada gilirannya 

anak berpikir dan berbuat posiif didalam dan terhdap lingkungannya. (Agustin 

D. S., 2015)  

6. Fungsi Ekonomis  

Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. 

Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, 

pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun 

pengeluaran biaya keluarga.  

7. Fungsi Rekreatif  

Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila 

dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan 

batin, dan pada saat-saat tertentu merasakan kehidupan bebas dari kesibukan 

sehari-hari (Djarmarah, 2014). 

2.3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keluarga 

 Menurut  (Junaidi, 2015) Faktor dibagi menjadi 4 bagian besar : 

1. Faktor Fisik  

Bahwa ada hubungan positif antara perkawinan dengan kesehatan fisik.  

2. Faktor Psikis  

Terbentuknya keluarga akan menimbulkan dampak psikologis yang besar, 

perasaan nyaman karena saling memperhatikan, saling memberikan penguatan 

atau dukungan. 

3. Faktor sosial  
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Status sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap fungsi kesehatan 

sebuah keluarga  

4. Faktor budaya  

1) Keyakinan dan Praktek kesehatan 

2) Nilai-nilai Keluarga  

3) Peran pola komunikasi keluarga  

4) Koping keluarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


