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MOTTO 

 

 

 

"Ketika engkau berfokus pada disabilitas seseorang, engkau 

akan mengabaikan kemampuan, keindahan dan keunikan 

mereka. Setelah engkau belajar untuk menerima dan 

mencintai arti hadirnya mereka, engkau secara sadar akan 

belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.” 

(Yvonne Pierre, The Day My Soul Cried: A Memoir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



t

“

K

i

K

S

l

b

t

s

t

k

 

Puji

taufik dan h

“Peran Lem

Kesejahteraa

ini dengan b

Kesejahteraa

Sunan Kalija

Seg

lakukan, nam

baik dalam 

tentu tidak a

sebab itu, pe

tingginya ke

kepada: 

1. Prof. Dr

Yogyaka

untuk bi

Yogyaka

i syukur alh

hidayah-Nya

mbaga WKC

an anak cere

baik, sebaga

an Sosial di 

aga Yogyaka

gala upaya un

mun keterba

segi penulis

akan berhasi

enulis menya

epada semua

. Musya Asy

arta. Terima

isa menemp

arta. 

KAT

hamdulilah 

. Sehingga p

CP (Wahana 

ebral palsy Y

ai tugas akhi

Fakultas Da

arta. 

ntuk menjad

atasan yang 

san maupun 

il dengan ba

ampaikan uc

a pihak yang

y’ari, selaku

a kasih atas 

puh pendidik

vii

TA PENGAN

kehadirat A

penulis dapa

Keluarga C

Yogyakarta”

ir dalam men

akwah dan K

dikan skripsi 

dimiliki pen

segi ilmiah

aik tanpa ada

capan terima

g telah memb

u Rektor Uni

kesempatan

kan di Univ

i 

NTAR 

Allah SWT 

at menyelesa

Cerebral Pa

”. Penulis da

ncapai gelar

Komunikasi

 ini mendek

nulis maka a

h. Adapun te

a dukungan 

akasih dan p

bantu penyu

iversitas Isla

n yang telah 

versitas Islam

yang telah 

aikan skripsi

alsy) dalam 

apat menyele

r sarjana stra

i Universitas

kati sempurn

akan dijump

erselesaikann

dari berbag

enghargaan 

usunan skrip

am Negeri S

diberikan k

m Negeri S

melimpahk

i dengan jud

Meningkatk

esaikan skrip

ata satu dala

s Islam Neg

a telah penu

pai kekurang

nya skripsi 

gai pihak. Ol

yang setingg

si ini terutam

Sunan Kalija

kepada penu

unan Kalija

kan 

dul 

kan 

psi 

am 

eri 

ulis 

gan 

ini 

leh 

gi-

ma 

aga 

ulis 

aga 



viii 
 

2. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Serta pembimbing akademik penulis di Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan 

kepada penulis dalam proses akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

3. Drs. H. Zainudin, M.Ag dan Izzul haq, M.Si, selaku Ketua Jurusan dan 

Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

serta segenap dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

dalam pembuatan karya ilmiah ini.   

4. Lathiful Khuluq, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas 

bimbingan, masukan serta kesabaran dalam mendampingi penulis selama proses 

penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya karya 

ilmiah ini. 

5. Nyai’ Ati, Nyai’ dan Aba yang telah melimpahkan kasih saying dan memberikan 

do’a  serta mendukung hingga penulis dapat penyelesaian skripsi ini.  

6. Kakakku yang terkasih Abdul Jabbar, Riyadus Sholihin, Abdul Asis dan mbak 

Nur Hotijah yang selalu mendampingi dan membantu dalam merampungkan 

penelitian ini. Adikku yang tercinta Ubaid Ubaidillah yang menjadi sumber 

inspirasi dalam meraih hidup yang penuh keceriaan dan kedamaian. Adik 

sepupuku Mohammad Hamzah, Mohammad Tholha, Amira da Evita Istar Dewi 

terimah kasih atas do’anya. 





ABSTRAK 

 

Penelitian ini menelaah peran Lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral 
Palsy) dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak cerebral palsy di Yogyakarta. 
Lembaga WKCP merupakan lembaga yang mempunyai kepedulian yang sangat 
mendalam. dalam segala hal terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang tua 
maupun anak cerebral palsy.  

Penelitian ini merupakan pelitian lapangan (Grounded research) terkait peran 
WKCP dalam meningkatkan kesejahteraan anak cerebral palsy di Yogyakarta. Pada 
penelitian ini peran dan fungsi WKCP dipahami dalam pengertian teori peran (role 
theory) Bruce J. Biddle dalam meningkatkan kesejahteraan anak cerebral palsy di 
Yogyakarta. Adapun ukuran kesejahteraan pada penelitian ini didasarkan pada 
pemenuhan hieraki kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow yang meliputi: 
kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, kebutuhan harga diri, 
dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Benang merah yang bisa diambil dari penelitian ini bahwa peran WKCP 
dalam meningkatkan kesejahteraan anak cerebral palsy tercermin pada langkah dan 
upaya sebagai berikut: 1) Pendidikan dan training terhadap anak dan orang tua 
cerebral palsy, 2) Penyediaan fasilitas terapi bagi anak cerebral palsy, 3) Gerakan 
orang tua asuh anak cerebral palsy, 4) Posyandu bagi anak cerebral palsy, dan 5) 
Outbond bagi anak-anak cerebral palsy. 

Kelima program dilaksanakan oleh WKCP itu telah mampu meningkatkan 
kesejahteraan anak cerebral palsy dalam bentuk pemenuhan lima kebutuhan dasar 
mereka yakni aktualisasi diri, kebutuhan harga diri, kebutuhan akan cinta, kebutuhan 
keamanan, dan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar tersebut mereka peroleh atas 
bantuan orang tua mereka yang telah mampu mewujudkan pola asuh yang benar 
terhadap mereka sebagai anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, yakni anak-anak 
cerebral palsy. 

Sedangkan kendala yang ditemui oleh WKCP dalam upaya meningkatkan 
ksejahteraan anak cerebral palsy antara lain terkait dengan perihal pendidikan, 
kesehatan, sosial, mobilitas, dan sumber daya manusia (SDM). 

 
 

 

Kata kunci: peran, kesejahteraan, cerebral palsy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penengasan Judul  

Skripsi ini berjudul: “PERAN LEMBAGA WKCP (WAHANA 

KELUARGA CEREBRAL PALSY) DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN ANAK CEREBRAL PALSY DI YOGYAKARTA”. 

Untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini maka perlu dilakukan penegasan judul sebagai berikut:  

1. Peran  

Peran dapat didefinisikan serangkaian perilaku yang diharapkan 

pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara 

formal maupun informasi.1 Peranan (role) merupakan proses dinamika 

dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 

peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.2 Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. 

                                                            
1 Marilyn, Friedman, Keperawatan Keluarga. Edisi 3 (Jakarta, Kedokteran EGC, 1998) hlm. 

286 

2 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar. Edisi Baru (Jakarta, Rajawali Pers, 2009) 
hlm. 212-213.  
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2. Lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy)  

Lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) merupakan 

wadah untuk berbagi ilmu, pengalaman, cerita baik oleh orang tua dengan 

anak cerebral palsy maupun pihak-pihak yang peduli dengan cerebral 

palsy sehingga saling memberi manfaat. Keinginan yang saling 

menguatkan di antara orang tua, menenguhkan lembaga ini untuk saling 

bersama dan berbagi di dalam wahana keluarga cerebral palsy. Dengan 

harapan, semua orang tua dan semua pihak akan semakin bersemangat 

untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak-anak cerebral 

palsy karena mereka bisa.3 

 Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud 

dengan peranan dalam skripsi ini adalah suatu tindakan atau kegiatan 

(kreatifitas) mengenai hak-hak dan kewajiban dari seseorang dengan 

kedudukan yang ia miliki, seperti WKCP (Wahana Keluarga Cerebral 

Palsy) sebagai wadah atau tempat anak cerebral palsy dalam 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak. 

3. Meningkatkan  

Meningkatkan berasal dari kata tingkat yang artinya adalah 

jenjang, kelas, meningkatkan diartikan sebagai upaya untuk membuat 

sesuatu bertambah atau naik ke jenjang yang lebih baik dari keadaan yang 

semula.4 Adapun maksud meningkatkan dalam skripsi ini adalah peran 

                                                            
3Anis Sri Lestari, WKCP (Wahana Keluarga Cerebal Palsy), (Yogyakarta, 2012). hlm 1. 

4Novianto HP, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), hlm.872. 
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lembaga untuk membuat anak cerebral palsy lebih baik dari keadaan 

sebelumnya sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka. 

4. Kesejahteraan  

Kesejahteraan menurut bahasa berasal dari kata “sejahtera” yang 

memiliki ciri aman, sentosa, makmur, selamat dan  terlepas dari segala 

macam gangguan.5 Sedangkan menurut istilah suatu kehidupan dan 

penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan dan rasa ketentraman lahir dan batin, yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha 

pemenuhan kebutuhan.6 

5. Anak Cerebral Palsy 

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan 

yang kedua: manusia yang masih kecil.7 Adapun anak cerebral palsy 

merupakan anak yang mengalami suatu kelainan gerakan dan postur tubuh 

yang tidak progresif yang disebabkan oleh kerusakan pada sel-sel motorik 

pada susunan saraf pusat yang sedang tumbuh atau belum selesai 

pertumbuhannya.8 Kelainan pada sistim motorik ini adalah akibat dari 

luka-luka otak yang tidak progresif. Sistem motorik tubuh menyediakan 

                                                            
5 W.J.S Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia.., hlm. 887 

6 Isbandi Ruminto Adi, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Jakarta: FISIP UI 
Press, 2005) hlm. 33. 

7 WJS Poewadaminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, hlm.17. 

8Adelia Ratnadita, Cerebral Palsy, Penyakit Gangguan Gerak dan Otot, dalam  
http://health.detik.com/read/2012/01/04/081842/1806067/770/cerebral-palsy-penyakit-gangguan 
gerakan-dan-ototrabu, 04/01/2012 08:18 WIB 
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kemampuan untuk bergerak dan mengontrol gerakan-gerakan. Luka otak 

adalah segala kelainan dari struktur atau fungsi otak yang tidak progresif 

tidak menghasilkan degenerasi otak yang terus menerus berkelanjutan. 

Cerebral palsy menyebabkan gangguan gerakan yang terkait dengan 

refleks berlebihan atau kekakuan, postur tubuh yang abnormal, gerakan 

tak terkendali, kegoyangan saat berjalan, atau beberapa kombinasi dari 

gangguan tersebut.9 Jadi yang dimaksud dengan peran lembaga WKCP 

(Wahana Keluarga Cerebral Palsy) dalam meningkatkan kesejahteraan 

anak cerebral palsy merupakan usaha-usaha yang dilakukan lembaga 

WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak di Yogyakarta. 

 

B. Latar  Belakang 

Kajian tentang anak merupakan hal yang sangat penting mengingat 

anak sebagai tunasbangsa dan penerus generasi bangsa ini dalam 

pembangunan. Sebagai manusia yang belum mampu berdiri sendiri perlu 

adanya suatu usaha kesejahteraan anak agar anak dapat berkembang dan 

tumbuh secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

Usaha kesejahteraan anak merupakan suatu bentuk usaha 

kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan anak 

                                                            
9Adelia Ratnadita, Cerebral Palsy, Penyakit Gangguan Gerak dan Otot, dalam  

http://health.detik.com/read/2012/01/04/081842/1806067/770/cerebral-palsy-penyakit-gangguan 
gerakan-dan-ototrabu, 04/01/2012 08:18 WIB. 
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tersebut, terutama dalam hal terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu: sandang, 

pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Usaha untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak adalah kewajiban orang tua dan menjadi tanggung jawab 

mereka, karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam 

kehidupan anak untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979  tentang kesejahteraan anak ( 

Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143 ), yang berbunyi : “ orang tua 

adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya 

kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial.”10 

Namun di dalam keluarga penyikapan orang tua terhadap anak 

terkadang dipengaruhi oleh persepsi orang tua terhadap arti anak. Bagi orang 

tua, anak dapat dilihat sebagai komuditas rumah tangga yang memiliki tiga 

fungsi: konsumsi. Investasi dan asuransi.11 Meskipun secara konseptual 

kesejahteraan anak dilindungi Undangan-Undangan namun realitas di 

masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapatkan hak untuk 

tumbuh dan berkembang secara wajar berbagai masalah sosial dan ekonomi 

menjadi sebab anak tidak memperoleh kesejahteraannya. 

Padahal secara kodratinya manusia dilahirkan dengan keadaan yang 

lemah. Karena kelemahan tersebut manusia memerlukan bantuan dan kasih 

sayang sepenuhnya dalam masa pertumbuhannya. Terlebih lagi anak difabel 

                                                            
10 MG Endang Sumiarni dan Chandera Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang 

Kesejahteraan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hlm. 108. 

11 Nurvidya dan Wongkare, Pedoman Penanganan Masalah Sosial, (Bandung, Sinar Baru 
Algesindo, 1997), hlm. 3. 
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yang mengalami gangguan dalam pertumbuhannya, maka kebutuhan akan 

pengetahuan dan keterampilan adalah mutlak dan jauh lebih besar dari pada 

anak normal. 

Anak difabel seperti halnya anak cerebral palsy memiliki hak dan 

kebutuhan dasar yang sama seperti anak normal lainnya, serta memiliki 

kebutuhan khusus tertentu, anak juga membutuhkan belaian, pelukan, kasih 

sayang, diajak berbicara dan dirangsang oleh orang lain, meskipun reaksi 

yang ditujukan sedikit. 

Pengetahuan atau keterampilan yang mendasar bagi mereka yang 

difabel adalah keterampilan yang menuju pada kehidupan sehari-hari yang 

lebih bersifat motorik. Hal ini bukan berarti bahwa pengetahuan yang lain 

dianggap kurang penting. Semuanya itu telah diberikan untuk mendukung 

tujuan yaitu menuju kehidupan sehari-sehari, seperti berpakaian sendiri, 

makan dan minum sendiri, mandi sendiri, dan sebagainya merupakan 

keterampilan yang sangat penting. Selain itu adalah keterampilan sosial yang 

berkaitan dengan kemampuan membangun dan memelihara hubungan sosial, 

mengembangkan sikap empati, cinta sesama, cinta damai dan kesetiaan. 

Anak cerebral palsy secara harfiah cerebral berarti otak dan palsy 

ialah kelumpuhan. Cerebral palsy ialah suatu gangguan kelainan tonus otot 

atau kelumpuhan yang disebabkan gangguan yang menetap di otak.12 

Sehingga  mengakibatkan mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk 

melakukan segala sesuatu setiap harinya. Namun anggapan itu tidak 
                                                            

12Darto Suharso, Cerebral Palsy Diagnosis dan Tatalaksana, (Surabaya: FK Unair RSU Dr 
Soetomo, 2006), hlm. 1. 
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selamanya benar karena anak cerebral palsy  bisa sembuh apabila mereka 

selalu mendapatkan penanganan yang baik seperti terapi secara medis. 

Akan tetapi Sebagian besar anak cerebral palsy  hidup di lingkungan 

keluarga yang kurang mampu.13 Terutama akibat dari rendahnya pendapatan 

karena rendahnya produktivitas anak tersebut. Sehingga berdirilah  lembaga  

WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy)  salah satu lembaga sosial yang 

mewadahi anak cerebral palsy yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, 

yang beralamat di JL.  Mutiara Selatan No. 12, RT 39 RW XI, Pengok PJKA 

Blok F7, Demangan, Yogyakarta. Bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian anak cerebral palsy sebagai 

pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial14.  

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak cerebral palsy di 

WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) di adakan suatu program yaitu 

pendidikan dan training terhadap anak cerebral palsy dan orang tua, gerakan 

orang tua asuh, posyandu anak cerebral palsy, dan outbond anak cerebral 

palsy. Lembaga ini juga mewadahi orang tua anak cerebral palsy yaitu 

memberikan motivasi terhadap orang tua, serta cara mereka menghadapi sang 

anak agar mereka menerima dengan sepenuh hati.15 Dimana mereka sudah 

                                                            
13Salim, Mikes. Pendidikan Bagi Anak Cerebral Palsy, (Surakarta : Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik  
1996) hlm. 4. 

14Anis Sri Lestari, WKCP (Wahana Keluarga Cerebal Palsy).,,hlm 2. 

15Ibid. 
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menjalankan program tersebut beberapa bulan yang lalu, walhasil banyak 

tanggapan positif dari beberapa orang tua anak cerebral palsy dengan 

diadakannya program tersebut. 

Anak cerebral palsy dimata masyarakat masih di anggap sebagai 

orang yang menjadi beban sosial, tanpa mereka mau melihat kelebihan yang 

dimilikinya, mereka hanya melihat sebelah mata dan mengaggap anak 

cerebral palsy anak difabel yang tidak bisa apa-apa, sehingga pernyataan 

tersebut sering membuat lemah atau tidak berdaya bagi keluarga dan 

khususnya anak cerebral palsy itu sendiri.16 

Sehingga penulis tertarik mengambil judul skripsi ini, dengan alasan 

penulis ingin mengetahui peran-peran yang dilakukan di WKCP (Wahana 

Keluarga Cerebral Palsy) dalam meningkatkan kesejahteraan anak cerebral 

palsy yang mengalami cedera pada bagian otak sehingga mempengaruhi laju 

belajar pada motoriknya. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran yang dilakukan lembaga WKCP (Wahana Keluarga 

Cerebral Palsy) dalam meningkatkan kesejahteraan anak cerebral palsy? 

                                                            
16Ibid. 
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2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh lembaga WKCP (Wahana Keluarga 

Cerebral Palsy) dalam peran meningkatkan kesejahteraan anak cerebral 

palsy? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan ini 

adalah: 

a. Untuk menggambarkan peran yang dilakukan oleh WKCP (Wahana 

Keluarga Cerebral Palsy) dalam meningkatkan kesejahteraan anak 

cerebral palsy. 

b. Untuk mengetahui kendala serta solusi WKCP (Wahana Keluarga 

Cerebral Palsy) dalam meningkatkan kesejahteraan anak cerebral 

palsy. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya informasi 

terutama bagi disiplin ilmu kesejahteraan sosial, mengenai kemandirian 

anak difabel seperti anak cerabral palsy dalam menolong serta merawat 

dirinya sendiri dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. 

b. Secara Praktis  

Bagi masyarakat dan lingkungan secara umum, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi pada masyarakat 
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sehingga dapat memperlakukan anak difabel sebagai mestinya, 

sehingga membantu terbentuknya kemandirian pada mereka, serta 

memperkaya dan memperdalam sebuah skripsi peran lembaga WKCP 

(Wahana Keluarga Cerebral Palsy) dalam meningkatkan kesejahteraan 

anak cerebral palsy. 

 

E. Kajian Pustaka  

Berkaitan dengan pokok bahasa penelitian ini. Peran lembaga WKCP 

(Wahana Keluarga Cerebral Palsy) dalam meningkatkan kesejahteraan anak 

Cerebral Palsy. Ada beberapa kajian yang membahas tentang peran lembaga 

dalam meningkatkan kesejahteraan anak secara umum di antaranya: 

1. Skripsi karya Ana Munzayana Setia Putri, mahasiswi Fakultas Dakwah 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2011) yang berjudul “Upaya Panti Asuhan Woro Wiloso 

Salatiga dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Anak” penelitian ini 

membahas tentang  bagaimana upaya yang dilakukan oleh PA. Woro 

Wiloso Salatiga dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan apa saja 

yang menjadi tantangan dan hambatan, kendala serta solusi PA Woro 

Wiloso Salatiga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak.17 

2. Skripsi karya Zuhriyah Nur Chasanah, mahasiswi Fakultas Dakwah 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga 

                                                            
17Ana Munzayana Setia Putri, Upaya Panti Asuhan Woro Wiloso Salatiga dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Anak. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN 
Sunan Kalijaga , 2001), hlm. 2-3. 
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Yogyakarta (2009) yang berjudul “Upaya Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Dharma Anak Bangsa Klaten dalam Meningkatkan Kesejahteraan anak 

Tunarungu” penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya Sekolah 

Luar Biasa (SLB) Dharma Anak Bangsa Klaten dalam meningkatkan 

kesejahteraan anak tunarungu yang meliputi kebutuhan jasmani, rohani 

maupun sosial.18 

3. Skripsi karya Noviani Pertamawati, mahasiswi Fakultas Psikologi Jurusan 

Psikologi UIN Malang (2008) yang berjudul “Penerapan  Metode Glenn 

Doman untuk  Meningkatkan  Kemampuan  Membaca  Anak  yang 

Memiliki  Gangguan  cerebral palsy” penelitian ini membahas tentang 

bagaimana Penerapan  Metode Glenn Doman untuk  Meningkatkan  

Kemampuan  Membaca  Anak  yang Memiliki  Gangguan  cerebral 

palsy.19 

Secara garis besar ketiga penelitian di atas secara eksplisit (tegas) 

telah membahas tentang upaya meningkatkan kesejahteraan bagi  anak cacat, 

hanya saja masih bersifat persial hanya dari aspek sosial dan keterampilan, 

sedangkan meningkatkan kesejahteraan yang lebih komprehensif khususnya 

bagi anak cerebral palsy belum tersentuh, maka penelitian ini layak untuk 

diteliti. 

                                                            
18 Zuhriyah Nur Chasanah, Upaya Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Anak Bangsa Klaten 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan anak Tunarungu. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: 
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 12-13. 

19 Noviani Pertamawati, Penerapan Metode Glenn Doman untuk Meningkatkan Kemampuan  
Membaca Anak  yang Memiliki  Gangguan  cerebral palsy. Skripsi tidak diterbitkan (Malang: 
Fakultas Psikolagi UIN Malang, 2008), hlm. 6-7. 
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F. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Peran Lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) 

a. Peran  

Dalam peran sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

seperti WKCP mengharuskan adanya sebuah objek formal atau 

pendekatan dalam menganalisisnya. 

Menurut Biddle ada lima teori yang terkait dengan peran yaitu 

Pertama, teori peran fungsional adalah teori yang memfokuskan pada 

peran tingkah laku seseorang yang khusus memiliki kedudukan sosial 

dalam sistem sosial yang stabil. Kedua, teori peran interaksional 

simbolik adalah teori yang memfokuskan pada peranan aktor secara 

individual evaluasi, peran tersebut melalui interaksi sosial memahmi 

dan menginterpretasikan tingkah laku. Ketiga, teori peran struktural 

adalah teori yang memfokuskan pada struktur sosial atau kedudukan 

sosial yang lain. Keempat, teori peran organisasi adalah teori yang 

memfokuskan pada peran yang dihubungkan dengan kedudukan sosial 

pada sistem sosial yang hirarkis yang berorientasi pada tugas. Kelima, 

teori peran kognitif adalah teori yang difokuskan pada hubungan-

hubungan antar tingkah laku dan harapan yang terdapat pada peran.20 

Dari kelima teori tersebut yang dipakai adalah teori peran 

organisasi yang memfokuskan pada peran yang dihubungkan dengan 

kedudukan sosial yang hirarkis (tingkatan). Jadi teori peran yang 
                                                            

20 Bruce J. Biddle, Role Theory in Edgar F. Borgatta, and Rondha J.V  Mantgomery, 
Encyclopedia of Sociology,Vol. 5,(New York: Macmillan, 1987), p. 2415. 
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dipakai adalah teori tentang peran yang mengungkapkan bagaimana 

sebuah lembaga menjalankan fungsinya dalam mengoptimalkan 

kemampuan anak cerebral palsy agar bisa menjadi lebih baik. 

b. Lembaga WKCP 

Lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) 

merupakan wadah untuk berbagi ilmu, pengalaman, cerita baik oleh 

orang tua dengan anak cerebral palsy maupun pihak-pihak yang peduli 

dengan cerebral palsy sehingga saling memberi manfaat. Keinginan 

yang saling menguatkan di antara orang tua, menenguhkan lembaga ini 

untuk saling bersama dan berbagi di dalam wahana keluarga cerebral 

palsy. Dengan harapan, semua orang tua dan semua pihak akan semakin 

bersemangat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak-

anak cerebral palsy karena mereka bisa.21 Peran yang dilakukan yaitu 

menjalankan program-program yang dapat meningkatkan kemampuan 

dan pengetahuan anak cerebral palsy, keluarga dan masyarakat umum. 

Program-program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak 

cerebral palsy dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa program 

sudah dilaksanakan oleh lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral 

Palsy) dalam meningkatkaan kesejahteraan anak cerebral palsy. 

 

 

                                                            
21Anis Sri Lestari, WKCP (Wahana Keluarga Cerebal Palsy). 
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2. Tinjauan Tentang Meningkatkan Kesejahteraan Anak Cerebral Palsy 

a. Kesejahteraan Anak  

Terkait dengan perihal kesejahteraan anak, telah diatur dalam 

Undang-Undangan No. 4 Tahun 1978, secara formal telah mengatur 

masalah kesejahteraan anak. Sedangkan menurut Undang-Undang RI 

No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan No 23 tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak,  anak merupakan seseorang yang belum 

berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.22 

Sedangkan  kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan 

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan 

sosial.23 

Kesejahteraan merupakan tujuan dari setiap pengembangan 

masyarakat, baik sejahtera secara lahir maupun batin. Seseorang 

dianggap sejahtera apabila kebutuhan jasmani dan rohani dapat 

tercukupi secara maksimal. Adapun indikator kesejahteraan secara 

jasmani adalah apabila terpenuhinya sandang, pangan, pemukiman, 

pendidikan, kesehatan dan mampu berpartisipasi di masyarakat.24 

                                                            
22 Andi Hamzah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 

4. 

23 Himpunan Undang-Undang, Undang-Undang RI Tentang Peradilan Anak dan Tentang 
Perlindungan Anak (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 54. 

24 Aziz Muslim, Paradigma Pengembangan Masyarakat, dalam Buku Islam Dakwah dan 
Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah, 2005), hlm. 5. 
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Sedangkan kesejahteraan secara rohani dapat dilihat apabila terciptanya 

rasa aman, sentosa, makmur dan terhindar dari segala gangguan. 

Jadi yang dimaksud kesejahteraan di sini adalah dapat 

terpenuhinya kebutuhan jasmani rohani dan sosial secara seimbang 

sehingga terciptalah rasa aman tentram secara lahir maupun batin dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Untuk mencapai suatu kesejahteraan dilakukan suatu usaha 

kesejahteraan sosial, seperti membuat suatu program ataupun kegiatan 

yang didesain secara kongkrit untuk menjawab permasalahan, 

kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan keberfungsian sosial 

masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial ini juga ditujukan kepada 

individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. 

Menurut Abraham Harold Maslow seorang psikologi, 

mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5 bagian yaitu: 

kebutuhan Fisikologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa cinta, 

kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Penjelasannya sebagai berikut 

a. Kebutuhan Fisiologis (physiological needs) yaitu: kebutuhan yang 

berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, sehingga 

pemuasannya tidak dapat ditunda. Kebutuhan-kebutuhan dasar 

biologis itu antara lain makan, minum, istirahat, seks dan lain-lain 
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b. Kebutuhan akan Rasa Aman (the safety needs) yaitu: keamanan, 

kemantapan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan 

lain sebagainya. 

c. Kebutuhan akan Rasa Cinta (the love needs) merupakan sebuah 

dorongan yang menuntut seseorang untuk menjalin hubungan 

persoanal dengan pribadi lain, baik keluarga maupun pihak lain. 

Yakni dorongan untuk diterima oleh kelompoknya. 

d. Kebutuhan akan Harga Diri (the esteem needs). Kebutuhan itu antara 

lain keinginan akan kekuatan, prestasi, kecukupan, keunggulan, 

kemampuan, kepercayaan diri, nama baik, dan martabat. 

e. Kebutuhan akan Aktualisasi Diri (the need for self-actualization) 

seorang individu pada akhirnya akan dituntut jujur akan segala 

potensi dan sifat yang melekat pada dirinya, dia termotivasi menjadi 

dirinya sendiri tanpa pengaruh apapun dan siapapun. Ia hanya ingin 

menjadi dirinya sendiri.25 

Menurut Maslow kebutuhan dasar manusia tersebut berjenjang 

seperti piramid, yang mempunyai anak-anak tangga kebutuhan. 

Kebutuhan-kebutuhan harus dipenuhi dari tinggakat pertama dan naik 

ketangga-tangga berikutnya, tanpa bisa meloncat.26 Maka ketika lima 

kebutuhan dasar manusia terpenuhi kesejahteraan sesorang akan 

didapatkan ketika menjalani kehidupan bermasyarakat. 

                                                            
25 Frank G. Goble, Mazhab Ketiga: Psikolagi Humanistik Abraham Maslow, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2010), hlm. 69. 

26Ibid, hlm. 86. 
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b. Pengertian Cerebral Palsy 

1. Cerebral Palsy 

Terkait dengan persoalan anak cerebral palsy, menurut 

Viola E. Cardwell pengertian cerebral palsy ditinjau dari segi 

etimologi dan pathologi. Pengertian cerebral palsy dari segi 

etimologi berasal dari dua kata yaitu cerebral yang berasal dari kata 

cerebrum yang berarti otak dan palsy yang berarti kekakuan. Jadi 

cerebral palsy adalah kekakuan yang di dalam otak. Sedangkan 

cerebral palsy, secara patologi, merupakan suatu perubahan 

abnormal pada organ gerak atau fungsi motorik dikarenakan adanya 

kerusakan luka atau penyakit pada jaringan yang ada di dalam 

rongga tengkorak.27 

Cerebral palsy juga mempunyai arti lain yaitu suatu 

kelainan gerakan dan postur tubuh yang tidak progresif, yang 

disebabkan oleh kerusakan pada sel-sel motorik pada susunan saraf 

pusat yang sedang tumbuh atau belum selesai pertumbuhannya. 

Kelainan pada sistem motorik ini adalah akibat dari luka-luka otak 

yang tidak progresif.28 

Sedangkan menurut lembaga WKCP (Wahana Keluarga 

Cerebral Palsy) cerebral palsy merupakan suatu kondisi 

                                                            
27 SalIm, Mikes. Pendidikan bagi Anak Cerebral Palsy…, hlm. 43 

28 Adelia Ratnadita, Cerebral Palsy, Penyakit Gangguan Gerak dan Otot, dalam  
http://health.detik.com/read/2012/01/04/081842/1806067/770/cerebral-palsy-penyakit-gangguan 
gerakan-dan-ototrabu, 04/01/2012 08:18 WIB 
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terganggunya fungsi otak dan jaringan saraf  yang mengendalikan 

gerakan, laju belajar, pendengaran, penglihatan, dan bicara yang 

terjadi pada masa awal kelahiran sampai proses pertumbuhan otak 

anak.29 

2. Penyebab Cerebral Palsy 

Menurut Perstein dan Barnnet cerebral palsy bukanlah suatu 

penyakit. Penyebab terjadinya cerebral palsy belum bisa dipastikan, 

karena banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya cerebral 

palsy. Beberapa kasus cerebral palsy terjadi karena: 

1. Bayi lahir secara prematur, dapat mengakibatkan terjadinya 

kelainan cerebral palsy tipe spastik paraplegia (kelumpuhan 

bagian bawah tubuh) 

2. Breech delivery (kelahiran sungsang) mengakibatkan athetosis 

(gerakan yang lambat pada tubuh) atau spastik paraplegia. 

3. Toxemia (keracunan) saat mengandung mengakibatkan spastik 

hemiplegia (kaku salah satu bagian tubuh) atau quadriplegia 

(kaku kedua lengan dan kaki). 

4. Akibat kecelakaan saat melahirka dapat mengakibatkan spastik 

paraplegia atau quadriplegia (kaku kedua lengan dan kaki). 

5. Anoxia (penurunan kadar oksigen darah) mengakibatkan cerebral 

palsy tipe athetosis (gerakan yang lambat pada tubuh) 

                                                            
29Anis Sri Lestari, WKCP (Wahana Keluarga Cerebal Palsy) hlm 1. 
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6. Terkena virus atau parasite seperti TORCH (Toxoplasma, 

Rubella, CMV, Herpes) 

7. Akibat panas yang terlalu tinggi 

8. Faktor komplikasi saat hamil. 

9. Faktor kelahiran dengan dioperasi.30 

Mencermati hal tersebut setiap anak yang mengalami ciri-

ciri di atas kemungkinanakmengalami gangguan cerebral palsy. 

Maka dari itu masyarakat harus lebih waspada agar tidak terjadi hal 

tersebut. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(grouded research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa-peristiwa 

tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku 

secara umum.31 Penelitian ini tidak sekedar ditujukan untuk 

mendeduksikan teori atau realita yang di bahas, tetapi juga 

mengangkat realita tersebut secara apaadanya kemudian 

menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan referensi yang 

relevan. 

                                                            
30Salim Mikes. Pendidikan Bagi Anak Cerebral Palsy…, hlm 42 

31 Sutrisno Adi, Metodologi Research1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm.3. 
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian mengambil lokasi di lembaga WKCP (Wahana 

Keluarga Cerebral Palsy) di Daerah Istimewa Yogyakarta, di JL. 

Mutiara Selatan No. 12, RT 39 RW XI, Pengok PJKA Blok F7, 

Demangan, Yogyakarta.  

3. Penentuan Subjek atau Objek 

a. Subjek Penelitian. 

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk 

mencari data-data dan masukan dalam mengungkapkan masalah 

penelitian. Untuk mendapatkan informasi tersebut dibutuhkan 

adanya informasi atau sumber informasi. Sumber informasi tersebut 

ada dua macam, yaitu: sumber primer dan sekunder.32 

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung 

dari informan dengan wawancarainya. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber primernya adalah: 

1. Ketua lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) 

2. Pengurus dari lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral 

Palsy) 

3. Relawan WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) 

4. Orang tua anak Cerebral Palsy dan Anak Cerebral Palsy 

                                                            
32 Ulber Silahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT, Rafika Aditama 2012) hlm 272 
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Sumber sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui buku-buku perpustakaan, dokumentasi dan 

keterangan yang lain yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Objek Penelitian  

Penentuan objek penelitian didasari oleh permasalahan yang 

sedang diteliti sesuai dengan masala yang ada, yaitu upaya lembaga 

WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) Yogyakarta yang 

meliputi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga yang 

meliputi: kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. 

4. Metode Mengumpulan Data  

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini agar memperoleh data yang 

benar-benar releven perlu ada metode yang tepat untuk 

mengungkapnya.33 Metode pengumpulan data yaitu menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi secara 

verbal seperti percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi.34 Teknik dalam wawancara ini adalah wawancara bebas 

terpimpin, di mana penulis bebas menanyakan hal-hal yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan penulis. Dengan berpedoman pada garis 

                                                            
33 Suharsini, Arikunto, Menajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm 1314.  

34 Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Angkasa,1996 ), hlm. 113. 



22 
 

 
 

besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Sedangkan dalam metede 

wawancara ini, sumber informasi yang diwawancara adalah 

pengurus inti lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) 

yaitu Ibu Anis selaku ketua lembaga WKCP, ibu Reny selaku 

sekretaris lembaga WKCP, Ibu Sundari selaku koordinator volunteer, 

Ibu Ari selaku humas, Ibu Yuyun, Ibu Ningsih, Ibu Rumiati dan 

Bapak Iswandi selaku orang tua anak cerebral Palsy. 

b. Metode Observasi  

Observasi merupakan pengamatan secara langsung di 

lapangan, agar tidak terjadi pemalsuan data sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan.35 Dalam penelitian ini 

penulis mengadakan observasi secara langsung tentang keadaan 

lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) dan kegiatan-

kegiatan yang berlangsung dilokasi tersebut, kegiatan tersebut 

meliputi pendidikan dan training bagi anak cerebral palsy dan orang 

tua serta diskusi bersama RSA (Rumah Sakit Akademik) UGM, 

gerakan orang tua asuh terapi, posyandu anak Cerebral Palsy, 

outbond anak Cerebral Palsy dll. Teknik observasi yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana 

penulis terlibat langsung dalam kegiatan yang terkait dengan objek 

penelitian. Dalam penelitian ini selama 3 bulan mulai tanggal 03 

Februari sampai 03 April 2014. Penulis datang ketika ada kegiatan 

                                                            
35 Margo, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm161 
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dilembaga tersebut karena sebagai relawan inti, untuk melihat 

kegiatan-kegiata tersebut. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan 

penelitian untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian 

dll.36 Metode ini digunakan untuk melihat letak geografis, sejarah 

berdirinya lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy), juga 

tetang perkembangannya dari awal berdiri sampai sekarang, 

mengetahui keadaan pengurus, anggota lembaga dan orang-orang 

yang terkait. Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data 

dengan mencacat informasi yang di peroleh arsip WKCP (Wahana 

Keluarga Cerebral Palsy), baik yang berupa proposal, maupun 

dokumen yang berhubungan dengan pokok pembahasan. 

5. Validitas Data 

Validitas data digunakan sebagai bukti bahwa data yang 

diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya, guna menjamin 

kevaliditan data, penulis menggunakan cara triangulasi data yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. Penulis melihat data yang 

sebenarnya yang ada di lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral 
                                                            

36 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 
330. 
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Palsy), kemudian menanyakan pada pihak yang terlibat, serta melihat 

sendiri kebenaran tersebut, hal ini dimaksud untuk mengecek 

kebenaran data dengan cara membandingkan data sejenis dengan 

sumber yang berbeda. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif adalah data non 

statistik. Untuk menganalisis data kualitatif, penulis menggunakan cara 

induktif, analisis induktif adalah data mengenai data spesifik dari 

lapangan menjadi unit-unit kemudian dilanjutkan dengan katagorisasi, 

dengan melalui langkah-kangkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari survey dengan urutan 

pembahasa yang telah di rencanakan. 

c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah 

disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil 

kesimpulan. 

d. Unit adalah bagaian terkecil dari sesuatu yang berdiri sendiri. 

Kategorisasi maksudnya adalah relevan atau bermakna yang telah 

dipilih serta disusun dalam satu kesatuan tersebut difokuskan 
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dalam hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran 

yang tajam tentang hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.37 

 

H. Sistematika Penulisan  

Penulisan dalam skripsi ini berisi 4 bab dengan beberapa sub bab di 

dalamnya. Antara bab yang satu dengan yang lainnya dan antara sub bab 

yang sama tidak perpisah satu dengan lainnya, tetapi merupakan suatu satu 

kesatuan. 

Bab 1 adalah pendahuluan, di dalamnya berisi tentang penegasan 

judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi tentang sejarah singkat lembaga WKCP (Wahana 

Keluarga Cerebral Palsy), visi-misi, fasilitas, stuktur organisasi, SDM dan 

sasaran lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan anak cerebral palsy. 

Bab III merupakan hasil penelitian terhadap masalah yaitu upaya 

meningkatkan kesejahteraan sosial, hambatan-hambatan yang di alami, dan 

kebijakan yang diambil didalam rangka mengatasi hambatan yang ditemui. 

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan dan saran-saran yang diperlukan sebagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan. 

                                                            
37 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm. 

23. 
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Sedangkan pada akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dalam melakukan peranannya lembaga WKCP (Wahana 

Keluarga Cerebral Palsy) untuk meningkatkan kesejahteraan anak 

cerebral palsy yaitu melalukan beberapa program yang menunjang untuk 

memenuhi kesejahteraan anak.  Namun dalam pelaksanannya tidak jarang 

hambatan yang di alami oleh lembaga ini. Seperti halnya sebagai berikut: 

1. Pendidikan dan training terhadap anak dan orang tua cerebral palsy 

Kegiatan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, baik cara 

pengobatan, terapi, dan penanganan anak cerebral palsy baik dari para 

orang tua maupun mengundang para ahli yang memiliki pengetahuan 

tentang cerebral palsy di antaranya : dokter spesialis syaraf, fisioterapi, 

ahli pendidikan ABK, dokter gigi, dokter anak, dan ahli gizi. 

Program pendidikan, diskusi, seminar dan training yang 

dilaksanakan oleh WKCP telah mampu meningkatkan kesejahteraan 

anak cerebral palsy dalam bentuk pemenuhan lima kebutuhan dasar 

mereka yakni aktualisasi diri (the need for self-actualization), 

kebutuhan harga diri (the esteem needs), kebutuhan akan cinta (the 

love needs), kebutuhan keamanan (the safety needs), dan kebutuhan 

fisiologis (the physiological needs). Kebutuhan dasar tersebut mereka 

peroleh atas bantuan orang tua mereka yang telah mampu mewujudkan 
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pola asuh yang benar terhadap mereka sebagai anak-anak 

berkebutuhan khusus tersebut, yakni anak-anak cerebral palsy. 

2. Penyediaan fasilitas terapi bagi anak cerebral palsy 

WKCP dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak 

cerebral palsy menyediakan beberapa alat terapi yakni terapi sensorik 

integrasi dan fisioterapi untuk meningkatkan perkembagan sang anak. 

Penyediaan alat-alat sensori integrasi dan fisioterapi dapat memenuhi 

kebutuhan badaniah atau fisiologi anak-anak cerebral palsy sesuai 

dengan pengakuan orang tua cerebral palsy. 

3. Gerakan Orang Tua Asuh  

Gerakan orang tua asuh ini dilakukan  untuk mengajak semua 

pihak agar bersedia membantu untuk membiayai program terapi 

maupun alat bantu terapi bagi anak-anak cerebral palsy.Hal yang 

mendasari program ini karena kebutuhan pokok bagi anak-anak 

cerebral palsy adalah terapi.Kami membuka kesempatan bagi semua 

pihak untuk berkontribusi di program gerakan orang tua asuh terapi 

bagi anak cerebral palsy. 

Gerakan orang tua asuh jika ditinjau dari pemenuhan 

kebutuhan dasar anak-anak cerebral palsy ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar mereka secara menyeluruh yakni: kebutuhan 

aktualisasi diri, kebutuhan harga diri), kebutuhan akan cinta, 

kebutuhan keamanan, dan kebutuhan fisiologis. 
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4. Posyandu Anak Cerebral Palsy 

Posyandu ini sangat penting dilakukan bagi anak-anak cerebral 

palsy karena selama ini orang tua mengalami kesulitan untuk 

memantau perkembangan kesehatan putra-putrinya. Dengan 

melaksanakan kegiatan ini secara rutin, maka akan di ketahui 

bagaimana perkembagan anak-anak cerebral palsy di WKCP, seperti 

berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya. Pendataan ini 

bermaksud untuk dapat membantu, apabila, ada permasalahan gizi 

maupun permasalahan kesehatan lain yang dialami anak-anak cerebral 

palsy, maka akan dapat dilakukan tindakan penanganan lebih dini. 

Program ini bertujua memenuhan kebutuhan dasar fisiologis 

mereka sekaligus rasa kebutuhan rasa aman dan cinta dari orang 

sekitarnya sebagai ukuran kesejahteraan. 

5. Outbond Anak-Anak Cerebral Palsy 

Outbond ialah kegiatan senang-senang dimana kegitan ini 

dilaksanakan satu tahun sekali pada saat liburan sekolah, sehingga 

keluarga dan putra-putrinya yang tidak menyandang cerebral 

palsyjuga dapat mengikuti kegiatan ini. Outbond ini dilakukan karena 

anak-anak yang mengalami gangguan cerebral palsymengalami 

kesulitan ketika mereka ingin liburan bersama keluarga, karena sarana 

dan prasarana untuk hal terebut masih tidak memungkinkan oleh 

karena itu outbond ini dilaksanakan setiap tahunnya.Liburan bersama 

ini di adakan untuk mempererat hubungan dalam masing-masing 
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keluarga dan antara anggota WKCP (Wahana Keluarga Cerebral 

Palsy).  

Pada konteks pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan anak 

cerebral palsy, outbond merupakan langkah praktis yang dilakukan 

WKCP untuk mewujudkan kebutuhan dasar yang paling tinggi dari 

anak cerebral palsy yakni kebutuhan aktualisasi diri.  

Dalam perananya lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral 

Palsy) mengalami berbagai hambatan dalam memenuhi kesejahteraan anak 

cerebral palsy. Adapun hambatan-hambatan yang di alami sebagai berikut. 

1) Bidang  kesehatan 

Minimnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang anak cerebral 

palsy dan cara penanganannya, sehingga lembaga WKCP harus lebih 

selektif dalam mencari konsultan atau pemateri ketika ingin 

menyelenggarakan diskusi bulanan yang selama ini telah dilakukan 

setiap bulan dengan tema penanganan anak cerebral palsy. 

2) Bidang pendidikan  

Pendidikan adalah ‘momok’ besar bagi anak cerebral palsy dan 

keluarganya karena sangat sulit mendapatkan sekolah yang mau 

menerima anak dengan gangguan cerebral palsy. Pada konteks ini 

lembaga WKCP masih kesulitan untuk menginformasikan pada orang 

tua anak tentang sekolah yang layak dan tepat untuk anak-anak 

cerebral palsy. 
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3) Bidang Sosial 

Minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang 

anak cerebral palsy sehingga penerimaan masyarakat terhadap mereka 

tidak wajar. Akibatnya, anak-anak cerebral palsy menghadapi 

‘pengasingan’ sosial sehingga mereka mengalami kesulitan dalam 

menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain, bahkan di hari tua 

mereka. WKCP sendiri sebagai lembaga yang concern terhadap 

masalah ini kesulitan dalam sosialisasi seputar anak-anak cerebral 

palsy pada masyarakat karena kekurangan sumberdaya manusia, 

khususnya sumberdaya manusia yang mampu melakukan advokasi 

kepada pemerintah. 

4) Mobilitas 

Anak cerebral palsy adalah anak-anak yang mengalami 

gangguan virus yang menyerang otak mereka  sehingga pada titik 

ektrem anak-anak itu hanya dapat berbaring di tempat tidur.  

Akibatnya, segala sesuatu yang mereka lakukan masih harus dibantu 

orang lain. Kondisi ini berpengaruh pada mobilitas WKCP dalam 

mengimplementasikan seluruh program-programnya. Terlebih 

keluarga anak-anak WKCP tinggal di lokasi-lokasi yang tidak mudah 

dijamah oleh relawan WKCP, karena keluarga anak cerebral palsy 

sendiri kesulitan menghadiri program-program rutin yang diadakan 

oleh WKCP. 
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5) Sumberdaya manusia 

Lembaga WKCP kekurangan sumber daya manusia dalam 

melakukan beberapa kegiatan. Biasanya, suatu program dilaksanakan 

dalam keterbatasan panitia yang terdiri dari pengurus dan relawan 

WKCP. Umumnya, rekrutmen panitia bersifat kerelawanan dalam 

mensukseskan agenda-agenda sosial terkait langkah-langkah 

mensejahterakan anak-anak cerebral palsy. 

 

B. Saran 
1. Bagi Anak-Anak Cerebral Palsy 

Pada dasarnya dengan latihan dan bimbingan, anak cerebral 

palsy mempunyai bakat yang luar biasa, untuk itu sebaiknya mereka 

harus terus berusaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

dirinya semaksimal mungkin agar tidak selalu bergantung pada orang 

tuannya maupun orang lain, serta keberadaan mereka di masyarakat 

dapat lebih manfaat sehingga tidak terjadi marginalisasi. 

2. Bagi Orang Tua 

Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus seperti 

anak cerebral palsy, harus lebih menjaga mereka dengan sebaik-

baiknya serta memberikan perhatian, kasih sayang, dorongan dan 

motivasi agar anak cerebral palsy  lebih mandiri serta percaya diri 

dalam menghadapi masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian orang 

tua bahwa kebutuhan utama anak cerebral palsy adalah terapi, dengan 
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terapi mereka bisa meningkatkan kemampuan diri anak. Maka orang 

tua harus memberikan terapi yang terbaik bagi sang anak. 

3. Bagi Lembaga WKCP 

Lembaga WKCP ini harus lebih meningkatkan pelatihan atau 

keterampilan bagi anak dan orang tua cerebral palsy, agar mereka 

lebih mandiri dan percaya diri dalam menghadapi masyarakat. Serta 

lembaga WKCP harus menambah sumber daya  manusia agar lebih 

efektif dalam melakukan program-program WKCP ke depannya. 

4. Bagi Pemerintah  

Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap anak yang 

berkebutuan khusus (cerebral palsy), mengenai kebutuhan 

kehidupannya. karena ini mereka mempunyai kebutuhan yang 

berbeda dengan orang normal. Akan tetapi mereka mempunyai 

kemampuan yang sangat luar biasa, namun kesempatan yang ada 

masih sangat sempit untuk mereka berkembang. Pendidikan untuk 

anak cerebral palsy juga sangat penting karena mereka juga 

membutuhkan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan 

mereka. Maka perlunya pendidikan yan khusus bagi anak cerebral 

palsy.  

C. Penutup 
Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis telah 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun, penulis 

telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyusunan skripsi 
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ini. Hal ini sangat bermanfaat bagi perkembangan intelektual penulis 

kedepannya. 

Skripsi ini merupakan hasil optimal yang dapat penulis usahakan 

dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan karya bagus dan dapat di baca 

sebagai rekomendasi selanjutnya. Namun penulis menyadari bahwa tidak 

ada kesempurnaan dari karya ini yang penulis hasilkan, karena 

kesempurnaan hanya milik sang pencipta semata. Maka  dari itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai aspek 

teknik penulis maupun substansi isi skripsi ini selalu penulis harapkan dan 

akan penulis terima dengan senang hati. 

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih 

pada seluruh pihak yang telah membantu atas terselesainya tugas akhirnya 

dalam menempuh pendidikan selama empat tahun di Universitas UIN 

Sunan Kalija Yogyakarta.  
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA (Interview Guide) 
 
Untuk ketua lembaga dan pengurus WKCP  

1. Bagaimana sejarah dan latarbelakang lembaga WKCP (Wahana Keluarga 
Cerebral Palsy) di Yogyakarta? 

2. Metode apa yang digunakan dalam proses pelayanan di lembaga WKCP ini? 
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan kegiatan di lembagaini? 
4. bagaimana respon anggota terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

WKCP? 
 
Untuk orang tua anak cerebral palsy 

1. Sejak kapan anda bergabung dengan lembaga WKCP ini?  
2. Apa saja yang telah diberikan lembaga  kepada anak anda? 
3. Seberapa besar pengaruhnya lembaga ini kepada kelurga anda? 
4. Apa manfaat lembaga ini bagi anda dan keluarga anda? 
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Yogyakarta, 6 Mei 2014 
Nomor  : 0053/WKCP/ADM/V/2014 
Perihal  : Surat Keterangan Penelitian Untuk 
    Farhatin 
     
Kepada Yang Terhormat 
Pimpinan/Dosen.……………………  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
Dengan hormat,  

Berdasarkan Surat Nomor: UIN.02/DD.1/PP.009/212/2014 tentang permohonan 
penelitian untuk Mahasiswi yang bernama : 

Nama  : Farhatin,  
NIM   : 10250050  
Semester  : VIII  
Jurusan  : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas  : Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Judul Skripsi : Peran Lembaga WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy) 
    Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Cerebral Palsy di  
    Yogyakarta 
Pembimbing : Lathiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D 
 
Maka Kami, Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) bermaksud memberikan 

keterangan bahwa saudara Farhatin telah  melaksanakan penelitiannya di WKCP 
semenjak tanggal 03 Februari 2014 sampai 03 April 2014. Dalam melaksanakan 
penelitiannya, sudara Farhatin sangat kooperatif dan menunjukkan keingintahuan yang 
tinggi tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitiannya. Selain 
melaksanakan penelitiannya, Farhatin juga ikut terlibat dalam kegiatan dan program yang 
dilaksanakan oleh WKCP. Bahkan setelah penelitian berakhir, Farhatin masih tetap bersedia 
membantu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kegiatan dan program WKCP.  

Sebagai sebuah Lembaga yang berbasis komunitas, kami Wahana Keluarga 
Cerebral Palsy (WKCP) sangat beruntung mendapatkan orang-orang seperti Farhatin 
terlibat di Lembaga WKCP, karena WKCP adalah wadah bagi komunitas orang tua yang 
memiliki anak cerebral palsy maupun orang-orang yang peduli dengan cerebral palsy untuk 
berbagi ilmu, pengalaman, cerita tentang cerebral palsy yang memiliki berbagai kegiatan 
rutin. Visi dari WKCP adalah Berkontribusi untuk dapat meningkatkan Kemampuan, 
Pengetahuan dan Kemandirian Khususnya bagi Anak cerebral palsy dan Keluarga Anak 
cerebral palsy. Sedangkan Misi dari WKCP adalah Melaksanakan program-program yang 
dapat meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan Anak cerebral palsy, keluarga anak 
cerebral palsy dan masyarakat umum.  

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Hormat Kami, 
 
 
Anis Sri Lestari 
Ketua Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) 
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