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ABSTRAK 
 
 
 

Tunadaksa merupakan jumlah yang terbanyak diantara jenis disabilitas. 
Salah satu dari jenis tunadaksa adalah Cerebral palsy. Diperkirakan angka 
prevalensi Cerebral palsy meningkat setiap tahunnya yaitu 1-5 per 1000 anak. 
Sampai saat ini Cerebral palsy masih merupakan penyebab terbanyak dari 
kecacatan pada anak. Kualitas hidup anak Cerebral palsy rata-rata masih cukup 
rendah. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup anak Cerebral palsy adalah 
faktor penyakit anak, faktor sosial dan faktor personal. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh gangguan sistem gerak dan dukungan sosial 
keluarga terhadap kualitas hidup anak Cerebral palsy. 

Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah anak dengan Cerebral palsy usia 4-
12 tahun yang terdaftar sebagai siswa binaan YPAC Surabaya. Populasi dan 
sampel dalam penelitian ini adalah sama yaitu sejumlah 39 anak. Variabel 
dependen adalah kualitas hidup anak Cerebral palsy, sedangkan variabel 
independen adalah gangguan sistem gerak dan dukungan sosial keluarga. Teknik 
pengumpulan data adalah mewawancarai orang tua anak Cerebral palsy serta 
mengumpulkan data rekam medik anak Cerebral palsy. Data kemudian diolah dan 
dilakukan uji statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah (46,15%) anak 
menderita Cerebral palsy Tetraplegic Spastic. Sebagian besar (53,85%) anak 
Cerebral palsy memiliki dukungan sosial keluarga baik. Sebagian besar (53,85%) 
anak Cerebral palsy memiliki kualitas hidup tidak baik. Gangguan sistem gerak 
tidak berpengaruh terhadap kualitas hidup anak Cerebral palsy. Dukungan sosial 
keluarga berpengaruh terhadap kualitas hidup anak Cerebral palsy dan memiliki 
hubungan yang positif. Dukungan sosial keluarga baik akan meningkatkan 
kualitas hidup anak Cerebral palsy.  

Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa gangguan sistem gerak tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hidup anak Cerebral palsy. 
Dukungan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hidup anak 
Cerebral palsy. Saran bagi institusi terkait adalah meningkatkan kualitas hidup 
anak Cerebral palsy dengan meningkatkan peran keluarga. 
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