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ABSTRAK 

 

PENGALAMAN ORANG TUA DENGAN ANAK YANG MENDERITA 

SPINAL MUSCULAR ATROPHY DI INDONESIA 

 

Siska Nurul Fauziah 

Pogram Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115. Telp. (031) 5913752, fax.(031)5913257 

E-mail : chizkafauziah@gmail.com 

 

Pendahuluan: Setiap perubahan respon emosi dan perilaku yang ditunjukkan 

orang tua akan mempengaruhi perlakuan orang tua merawat anak. Kelelahan 

selama masa perawatan memberikan pengaruh munculnya respon negatif selama 

perawatan anak. Perubahan perilaku orang tua akan memberikan dampak pada 

kesehatan fisik dan mentalnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman 

orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan 

fenomenologi dengan metode in–depth interview 23 partisipan. Penelitian ini 

menggunakan analisis data metode interpretasi data sembilan langkah menurut 

Collaizi (1978). Hasil: Hasil penelitian ini didapatkan tujuh belas tema yaitu: 1) 

Pemahaman orang tua tentang penyakit anak, 2) Beban orang tua, 3) Pengaruh 

dalam keluarga, 4) Hambatan diri, 5) Hambatan sarana prasarana, 6) Berduka, 7) 

Asal dukungan, 8) Jenis dukungan, 9) Pembagian peran, 10) Mekanisme koping, 

11) Peningkatan keterampilan, 12) Upaya mencari bantuan, 13) Perkembangan 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, 14) Penyakit penyerta anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy, 15) Pengganti caregiver, 16) Penerimaan, dan 

17) Kebijakan. Diskusi: Pengalaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia membutuhkan dukungan baik dari diri sendiri, 

keluarga, maupun sosial untuk mengurangi beban dan hambatan yang dirasakan 

orang tua. Diharapkan bahwa instansi pelayanan kesehatan serta orang tua mampu 

memberikan perawatan yang tepat kepada anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Pengalaman, Orang Tua, Spinal Muscular Atrophy di Indonesia, 

Kualitatif. 
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ABSTRACT 

 

PARENTS' EXPERIENCE WITH CHILDREN WITH 

SPINAL MUSCULAR ATROPHY IN INDONESIA 

 

Siska Nurul Fauziah 

Bachelor of Nursing Student, Nursing Faculty, Universitas Airlangga 

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115. Telp. (031) 5913752, fax.(031)5913257 

E-mail : chizkafauziah@gmail.com 

 

Introduction: Any change in transition response and interaction by parents will 

have an impact on consulting parents who care for children. Fatigue during the 

treatment period provides a reverse response during child care. Changes in the 

behavior of parents will provide changes to their physical and mental health. This 

study discusses the experiences of parents with children who experience Spinal 

Muscle Atrophy in Indonesia. Methods: This study used a qualitative research 

design that used phenomenology with in-depth interview method on 23 participants. 

This study uses a data analysis method of nine-step data interpretation according to 

Collaizi (1978). Results: The results of this study obtained seventeen themes: 1) 

parents' understanding of childhood illness, 2) Parental burden, 3) Influence in the 

family, 4) Self-obstacle, 5) Infrastructure barriers, 6) Grieving, 7) Origin of support, 

8 ) Types of support, 9) Division of roles, 10) Chain of coping, 11) Skills 

improvement, 12) Efforts to seek help, 13) Development of children with Spinal 

Muscle Atrophy, 14) Childhood disease that causes Spinal Muscle Atrophy, 15) 

Substitute caregivers, 16) Acceptance, and 17) Policy. Discussion: The experience 

of parents with children suffering from Spinal Muscle Atrophy in Indonesia 

requires help from both themselves, family and social to increase the burden and 

difficulties associated with parents. It is expected that health service agencies and 

parents can provide appropriate care to children suffering from Spinal Muscular 

Atrophy in Indonesia. 

 

Keywords: Experience; Parents; Spinal Muscular Atrophy in Indonesia; Qualitative 

Research 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Spinal Muscular Atrophy (SMA) adalah gangguan autosomal-resesif yang 

langka yang ditandai dengan kelemahan otot progresif lambat. Sebuah penyakit 

genetik resesif kromosom yang menyebabkan kematian, dan memiliki insidensi 

lebih sedikit daripada cystic fibrosis. Kejadiannya sekitar 1 / 10.000 hingga 1 / 

25.000. Keadaan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy saat ini di 

masyarakat kelompok menengah ke bawah sangat memprihatinkan. Data empiris 

langka tentang bagaimana orang tua merasakan perawatan anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy, terlepas dari fakta itu, mereka harus membuat keputusan 

perawatan yang sulit dan sering menghadapi kematian dini anak mereka. Banyak 

hal yang harus diketahui dalam mengenali dan memahami pengalaman yang 

dimiliki orang tua yang merawat anak dengan Spinal Muscular Atrophy. Orang tua 

dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy seharusnya mengatasi 

masalah dengan cara mencari tahu dan belajar mengenai Spinal Muscular Atrophy, 

berusaha mengobati anak melalui medis maupun non medis serta menyiapkan masa 

depan anak dengan meminta bantuan pada keluarga terdekat untuk merawat anak 

Spinal Muscular Atrophy saat orang tua tidak ada.  

Selain hal di atas, orang tua mengatasi masalah dengan memenuhi kebutuhan 

sehari – hari, seperti makanan yang bergizi serta menyediakan fasilitas yang dapat 

membantu perkembangan dan mengembangkan kemampuan anak dengan optimal, 

serta memotivasi anaknya, seperti membiarkannya bereksplorasi sendiri dan 
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membantu menghadapi ketakutan anak yaitu dengan keramaian, agar dapat 

berkembang dengan baik dan memotivasi anak agar tidak anti sosial. Sedangkan 

orang tua selama ini kurang memahami kebutuhan khusus untuk perawatan anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy baik secara biologis, psikologis, dan 

spiritual. Orang tua memberikan apa yang diminta anak dengan kurang mengetahui 

dampaknya, misalnya dengan penggunaan handphone yang terus menerus akan 

berdampak pada kurangnya komunikasi anak dengan orang tua dan orang lain, 

penggunaan handphone tersebut juga menyebabkan radiasi sehingga dapat 

memperburuk kesehatan dan kondisi anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy; pemberian nutrisi yang tidak sesuai dengan umur dan penyakit hingga 

berdampak kematian. 

Anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy adalah yang paling mengetahui 

kondisinya. Misalnya, ketika secret menghambat jalan nafasnya, anak akan 

mengalami sesak nafas dan tidak dapat memberikan informasi tersebut kepada 

orang tua. Di Indonesia, saat ini belum ada obat untuk setiap tipe Spinal Muscular 

Atrophy. Oleh karena itu, dokter dipandu untuk fokus pada pencegahan komplikasi 

kelemahan dan mempertahankan kualitas hidup, terutama melalui dukungan 

pernapasan dan nutrisi.  

Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy (2007) 

menyarankan bahwa pengasuh harus mengeksplorasi pilihan pengobatan dengan 

keluarga terkait potensi masalah kualitas kehidupan anak, dan keinginan keluarga. 

Beberapa masalah yang sering menjadi perhatian, misalnya, perasaan 

ketidakberdayaan orang tua, perawatan kehilangan duka yang tidak memadai, dan 

diskusi terbatas tentang opsi untuk mendukung perawatan sistem pernapasan dan 
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arahan lanjutan. Kita perlu tahu lebih banyak tentang perspektif orang tua tentang 

pengasuhan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy untuk menyesuaikan 

perawatan akhir masa hidup dengan keinginan dan kekhawatiran keluarga (Malin, 

et al. 2016). Beberapa orang tua akan merasa stres merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy. Mereka akan kesulitan untuk memahami perasaan dan 

kondisi yang dialami. Ketidaktahuan akan kebutuhan dan kehidupan sosial juga 

mempengaruhi psikologis dan fisik orang tua khususnya ibu dalam merawat anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Kejadian stres paling banyak terjadi pada 

orang tua berdasarkan usia yaitu pada orang tua dengan usia 25 sampai 35 tahun 

dengan persentase 48,4% (Tehrani, et al. 2012). Orang tua dari anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy mengalami perasaan berduka dan banyak aspek 

perawatan mempengaruhi kehidupan anak mereka yang sakit dan identifikasi diri 

terkait dengan Spinal Muscular Atrophy. Orang tua mengalami konflik internal 

yang terpusat pada stres merawat anak yang sakit kritis (Yang, 2016). Sedikitnya 

informasi penyakit dan pengalaman dari orang tua anak dengan penyakit Spinal 

Muscular Atrophy turut mempengaruhi faktor stres dan kecemasan.  

Di Taiwan, setiap tahun, sekitar 30 bayi dilahirkan dengan Spinal Muscular 

Atrophy. Biasanya, anak-anak dengan Spinal Muscular Atrophy tipe I jatuh sakit 

dalam waktu enam bulan kelahiran dan sebagian besar mati karena kegagalan 

pernafasan atau pneumonia dalam dua tahun. Gejala mereka termasuk kelemahan 

anggota badan dan tubuh. Anak – anak dengan Spinal Muscular Atrophy tipe II 

kebanyakan jatuh sakit usia antara 6-18 bulan. Tanda dan gejala berupa 

neurodegeneration, atrofi otot, dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Pasien 

cenderung meninggal karena infeksi paru – paru sekitar usia 20–30 tahun 
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(Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Taiwan R.O.C., 2015). Di Eropa 

sebanyak 4653 pasien secara genetik didiagnosis dengan Spinal Muscular Atrophy 

dalam periode 5 tahun 2011 – 2015, sebanyak 992 pasien di tahun 2015 saja. 

Amerika Serikat memperkirakan prevalensi populasi Spinal Muscular Atrophy tipe 

I sebanyak 1610, Spinal Muscular Atrophy tipe II sebanyak 3944, dan Spinal 

Muscular Atrophy tipe III sebanyak 3875 pada tahun 2016. Populasi pasien Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia saat ini yang mengikuti Komunitas Spinal Muscular 

Atrophy Indonesia sebanyak 53 pasien. Diantaranya adalah Spinal Muscular 

Atrophy tipe I sebanyak 2 pasien, Spinal Muscular Atrophy tipe II sebanyak 39 

pasien, Spinal Muscular Atrophy tipe III sebanyak 12 pasien. Perbedaan jumlah 

populasi ini sangatlah jauh dibandingkan dengan negara – negara lainnya. Hal ini 

dapat dikarenakan masyarakat kurang mengetahui gejala dan tanda penyakit ini 

sebagai upaya identifikasi Spinal Muscular Atrophy secara dini, sehingga tidak 

membawa anak ke rumah sakit dengan fasilitas yang memadai, dan akhirnya anak 

tidak terdiagnosa dengan benar. 

Peneliti melakukan pengamatan kepada orang tua dari enam anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy didapatkan bahwa orang tua merasa tidak 

nyaman selama mengasuh, karena merasa ketakutan apabila anak tiba – tiba tidak 

dapat bernafas dengan baik, hilangnya kesadaran sementara, serta hal buruk 

lainnya. Setiap orang tua mempunyai pengalaman yang berbeda. Pengalaman orang 

tua selama merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy membutuhkan 

perhatian dan waktu yang lebih dibandingkan dengan anak yang menderita penyakit 

lainnya, dan anak yang sehat. Dalam satu penelitian anak – anak dengan Spinal 

Muscular Atrophy (von Gontard, 2012) orang tua mengalami distres ketika anak – 
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anak sakit menjadi sangat cacat, orang tua merasa tak berdaya, tertekan, dan dalam 

kritis. Saat kematian anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy tiba, orang tua 

merasa kehilangan sumber daya, dukungan sosial, dan kualitas hidup menurun. 

Orang tua mencari dukungan psikologis, keharmonisan keluarga, dan perawatan 

yang mendukung untuk memudahkan orang tua dalam merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy (Arias 2011; Ho & Straatman 2013). Setelah 

orang tua diberitahu tentang diagnosis Spinal Muscular Atrophy, mereka harus 

hidup dengan kondisi kesehatan anak yang memburuk. Mereka mengalami 

perasaan berduka yang mempengaruhi interaksi keluarga dan fungsi keluarga (Al-

Gamal, 2013). Ada lima hubungan interaksi antara orang tua dan anak yaitu 

interaksi secara simbolis, interaksi fisis, interaksi psikis, interaksi intelektual 

ideologis, dan interaksi moral etis. Orang tua yang tidak berpengalaman dalam 

menerapkan interaksi sebagai orang tua terhadap anaknya akan berpengaruh pada 

perkembangan kesehatan anak, mempengaruhi kepatuhan anak pada perawatan, 

dan memahami bagaimana menyikapi dampak dari penyakit. Ketika ada perasaan 

berduka jangka panjang, anggota keluarga merasa lelah secara fisik dan mental, 

mereka mungkin mengurangi kasih sayang terhadap anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy, yang termasuk dalam penyakit kritis (Al-Gamal 2013; Jenholt 

2014; Tan 2012).  

Setiap perubahan respon emosi dan perilaku yang ditunjukkan orang tua akan 

mempengaruhi perlakuan orang tua merawat anak. Kelelahan selama masa 

perawatan memberikan pengaruh munculnya respon negatif selama perawatan 

anak. Perubahan perilaku orang tua akan memberikan dampak pada kesehatan fisik 

dan mentalnya. Beban orang tua merupakan respon multidimensi terhadap stresor 
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fisik (kelelahan, gangguan tidur), psikologis (cemas, khawatir, pesimis, depresi), 

sosial (keterbatasan berhubungan dengan masyarakat sosial), dan financial yang 

dihubungkan dengan pengalaman orang tua dalam merawat anak (Maryam 2012; 

Michon 2005). Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik 

untuk meneliti pengalaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia, yang bertujuan memahami dari sudut pandang orang tua.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana pengalaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia? “ 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah mengetahui pengalaman orang tua 

dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pemahaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. 

b. Mengetahui pengalaman psikologis: stressor fisik, stressor psikologis, stressor 

sosial, stressor finansial orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. 

c. Mengetahui keberadaan support system orang tua dalam merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
7 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

d. Mengeksplorasi tindakan orang tua mengatasi hambatan selama merawat anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

e. Mengetahui harapan orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis  

Penelitian ini dapat bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan keterampilan dalam asuhan keperawatan (keperawatan dasar 

manusia, keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan 

anak, keperawatan komunitas, keperawatan jiwa). Serta sebagai bahan 

pertimbangan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengalaman orang tua 

dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

1.4.2 Praktis  

a. Orang tua 

Mendapatkan motivasi untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan 

keterampilan, sehingga partisipan memiliki kepercayaan, kekuatan, dan semangat 

dalam menghadapi permasalahan fisik, psikologi, dan mampu merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy. 

b. Penderita Spinal Muscular Atrophy 

Mengetahui gambaran umum pengalaman orang tua dalam merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy agar mendapat perawatan yang tepat. 
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c. Institusi pelayanan kesehatan 

Mengembangkan ilmu tentang asuhan keperawatan (keperawatan dasar 

manusia, keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan 

anak, keperawatan komunitas, keperawatan jiwa), memberikan edukasi cara 

merawat pasien Spinal Muscular Atrophy kepada orang tua beserta keluarga, dan 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengalaman 

2.1.1 Definisi Pengalaman 

Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani 

maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi (Mapp dalam 

Saparwati 2012). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu 

memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami 

individu pada waktu dan tempat tertantu, yang berfungsi sebagai referensi 

otobiografi (Bapista dalam Saparwati 2012). Pengalaman adalah pengamatan yang 

merupakan kombinasi pengelihatan, penciuman, pendengaran serta pengalaman 

masa lalu (Notoatmojo dalam Saparwati 2012). Dari beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani 

maupun dirasakan yang kemudian disimpan dalam memori.  

Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan 

tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan saat 

peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang 

terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman 

serta pembelajaran manusia (Notoatmojo dalam Saparwati 2012). 

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengalaman  

Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda walaupun melihat suatu 

obyek yang sama, hal ini dipengaruhi oleh : tingkat pengetahuan dan pendidikan 

seseorang, pelaku atau faktor pada pihak yang mempunyai pengalaman, faktor 
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obyek atau target yang dipersepsikan dan faktor situasi dimana pengalaman itu 

dilakukan. Umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, 

lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian dan pengalaman hidup setiap individu juga 

ikut menentukan pengalaman (Notoatmojo dalam Saparwati 2012). 

Pengalaman setiap orang terhadap suatu obyek dapat berbeda – beda karena 

pengalaman mempunyai sifat subyektif, yang dipengaruhi oleh isi memorinya. 

Apapun yang memasuki indera dan diperhatikan akan disimpan di dalam 

memorinya dan akan digunakan sebagai referensi untuk menanggapi hal yang baru. 

 

2.2 Konsep Dukungan Sosial 

2.2.1 Definisi Dukungan Sosial 

Dukungan sosial berhubungan dengan pemberian kenyamanan, peduli, 

penghargaan, dan memberikan bantuan kepada seseorang yang berasal dari orang 

lain atau kelompok (Uchino 2004 dalam Sarafino 2011). Orang atau kelompok yang 

dapat memberikan dukungan sosial dapat berupa informal network seperti keluarga, 

teman, rekan kerja dan atasan, dan formal network seperti petugas kesehatan, dan 

human service workers. 

2.2.2 Jenis Dukungan Sosial 

a. Dukungan emosional 

Dukungan yang berupa empati, peduli, perhatian, memberikan hal yang positif 

serta dorongan terhadap orang tersebut sehingga dapat memberikan kenyamanan 

dan kepastian dengan rasa dimiliki dan dicintai. 
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b. Dukungan instrumental 

Dukungan nyata dengan memberikan bantuan secara langsung, misalnya 

dengan memberikan bantuan meringankan tugas atau beban kerja sehingga ibu 

dapat mempunyai waktu untuk menyuapi makan. 

c. Dukungan informasi 

Dukungan yang diberikan dalam bentuk nasehat, arahan, atau umpan balik, 

mengenai permasalahan yang dihadapi.  

d. Dukungan persahabatan 

Dukungan persahabatan mengacu pada kesediaan orang lain untuk menemani 

seseorang yang sedang mendapat masalah sehingga dapat menimbulkan perasaan 

solidaritas. 

(Catrona & Gardner 2004; Uchino 2004 dalam Ratnawati, 2013). 

 

2.3 Konsep Dukungan Keluarga 

2.3.1 Definisi Keluarga 

Freidman (1998) mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang 

atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan 

individu mempunyai peran masing – masing yang merupakan bagian dari keluarga. 

Sedangkan Effendy & Makhfudli (2013) mendefinisikan keluarga adalah kumpulan 

dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional 

dimana individu mempunyai peran masing – masing yang merupakan bagian dari 

keluarga.  
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2.3.2 Peran Keluarga dalam Kesehatan 

Tugas kesehatan keluarga menurut Bailon dan Maglaya (1998), yang dikutip 

dalam Effendy & Makhfudli (2013), antara lain : 

a. Mengenal masalah kesehatan 

b. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

c. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

d. Memodifikasi lingkungan dan menciptakan suasana rumah yang sehat 

e. Merujuk pada fasilitas kesehatan masyarakat 

2.3.3 Definisi Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga sebagai informasi verbal atau non verbal, saran, bantuan 

yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang – orang yang akrab dengan 

subjek di dalam lingkungannya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat 

memberikan keuntungan emosional dan berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya. Dalam hal ini, orang yang merasa memperoleh dukungan secara 

emosional merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang 

menyenangkan pada dirinya (Smet 1994 dalam Christine 2010). 

2.3.4 Bentuk Dukungan Keluarga 

Bentuk – bentuk dukungan keluarga (Harnilawati, 2013) : 

a. Dukungan materil / instrumental (trangible assistance) 

Dukungan secara materil meliputi : penyediaan dukungan jasmaniah seperti 

pelayanan, bantuan finansial dan material berupa bantuan nyata (Instrumental 

support material support), suatu kondisi dimana benda atau jasa akan membantu 

memecahkan masalah praktis, termasuk didalamnya bantuan langsung, seperti saat 

seseorang memberi atau meminjamkan uang, membantu pekerjaan sehari – hari, 
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menyampaikan pesan, menyediakan transportasi, menjaga dan merawat saat sakit 

ataupun mengalami depresi yang dapat membantu memecahkan masalah. 

Dukungan nyata paling efektif bila dihargai oleh individu dan mengurangi depresi 

individu. Pada dukungan nyata keluarga sebagai sumber untuk mencapai tujuan 

praktis dan tujuan nyata. 

b. Dukungan informasi (informational support) 

Dukungan informasi meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawab 

bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari maslah, memberikan 

nasehat, pengarahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dilakukan oleh 

seseorang. Keluarga dapat menyediakan informasi dengan menyarankan tentang 

dokter, terapi yang baik bagi dirinya dan tindakan spesifik bagi individu untuk 

melawan stresor. Individu yang mengalami depresi dapat keluar dari masalahnya 

dan memecahkan masalahnya dengan dukungan dari keluarga dengan menyediakan 

feed back. Pada dukungan informasi ini keluarga sebagai penghimpun informasi 

dan pemberian informasi. 

c. Dukungan emosional (emotional support) 

Selama depresi berlangsung, individu sering menderita secara emosiaonal, 

sedih, cemas dan kehilangan harga diri. Jika depresi mengurangi perasaan 

seseorang akan hal yang dimiliki dan dicintai. Dukungan emosional memberikan 

individu perasaan nyaman, merasa dicintai, empati, rasa percaya, perhatian 

sehingga individu yang menerimanya merasa berharga. Pada dukungan emosional 

ini keluarga menyediakan tempat istirahat dan memberikan semangat. 
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d. Dukungan penilaian  

Dukungan ini meliputi pertolongan pada individu untuk memahami kejadian 

depresi dengan baik dan juga sumber depresi dan strategi koping yang dapat 

digunakan dalam mengahadapi stressor. Dukungan ini juga merupakan dukungan 

yang terjadi bila ada ekspresi penilaian yang positif terhadap individu. Individu 

mempunyai seseorang yang dapat diajak bicara tentang masalah mereka, terjadi 

melalui ekspresi pengharapan positif individu kepada individu lain, penyemangat, 

persetujuan terhadap ide – ide atau perasaan seseorang dan perbandingan positif 

seseorang dengan orang lain, misalnya orang yang kurang mampu. Dukungan 

keluarga dapat membantu meningkatkan strategi koping individu dengan startegi-

strategi alternatif berdasarkan pengalaman yang berfokus pada aspek-aspek yang 

positif. 

2.3.5 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Orang Tua Anak yang 

Menderita Spinal Muscular Atrophy 

Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktik asuhan 

kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan atau merawat 

anggota keluarga yang sakit. Kemampuan keluarga dalam memberi asuhan 

kesehatan mempengaruhi status kesehatan keluarga. Kesanggupan keluarga 

melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga 

yang dilaksanakan. Keluarga yang dapat melaksanakan tugas kesehatan berarti 

sanggup menyelesaikan masalah kesehatan. Dukungan keluarga terhadap kesehatan 

orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy berkaitan dengan 

fungsi melindungi orang tua terhadap gangguan psikologi. 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
15 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

2.4 Konsep Spinal Muscular Atrophy 

2.4.1 Definisi Spinal Muscular Atrophy 

Spinal Muscular Atrophy (SMA) terdiri dari sekelompok gangguan resesif 

autosom yang ditandai dengan kelemahan progresif dari neuron motorik bagian 

bawah /lower motor neuron (LMN). 

2.4.2 Epidemiologi Spinal Muscular Atrophy 

Spinal Muscular Atrophy adalah resesif autosomal yang paling fatal kedua 

gangguan setelah cystic fibrosis, dengan perkiraan kejadian 1 dari 6.000 hingga 1 

dari 10.000 kelahiran hidup, dengan frekuensi pembawa 1 / 40-1 / 60 (Prior TW, 

2010).  

2.4.3 Genetika Molekuler dan Etiologi Spinal Muscular Atrophy 

Dua gen SMN yang hampir identik ada pada kromosom 5q13: gen telomeric 

atau SMN1, yang mana gen atrofi penentu otot tulang belakang, dan gen 

sentromerik atau SMN2. Urutan pengkodean SMN2 berbeda dari yang SMN1 oleh 

nukleotida tunggal (840C> T), yang mana tidak mengubah urutan aminoacidic 

tetapi menghasilkan splicing alternatif ekson 7. Karena alternative splicing dari 

ekson 7, gen SMN2 menghasilkan berkurang jumlah transkrip panjang penuh 

(SMN-fl) dan protein, dan sejumlah variabel mRNA kurang ekson 7 (10% ke 50%, 

SMN-del7) yang memberi kenaikan menjadi terpotong dan protein tidak stabil 

(Vitte J et al, 2007). Sekitar 95% pasien memiliki gangguan homozigot dari SMN1 

karena penghapusan atau konversi gen SMN1 ke SMN2 (Wirth B, 2000). Sekitar 

3% dari individu yang terkena adalah heterozigot gabungan untuk penghapusan 

satu alel SMN1 dan mutasi intragenis halus. Semua pasien, bagaimanapun, 

mempertahankan setidaknya satu Salinan SMN2, umumnya 2-4. Kehilangan SMN1 
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sangat penting untuk patogenesis Spinal Muscular Atrophy, sedangkan tingkat 

keparahan penyakitnya terutama terkait dengan jumlah salinan SMN2. Sebagian 

besar pasien Spinal Muscular Atrophy tipe I memiliki dua salinan SMN2 (Gavrilov, 

et al. 1998), tiga salinan SMN2 adalah umum di Spinal Muscular Atrophy tipe II, 

sementara tipe III dan IV umumnya memiliki tiga atau empat (Rudnik-Schöneborn, 

et al.  2009). Gen SMN menyandikan untuk protein SMN yang ada di mana-mana 

diungkapkan dan dilokalisasi di sitoplasma dan di nukleus, dan sangat melimpah 

dalam neuron motoric dari sumsum tulang belakang (Coovert, et al. 1997). Di 

dalam nukleus, SMN protein terkonsentrasi dalam struktur seperti titik yang terkait 

dengan tubuh melingkar (Cajal), bernama "permata" (gemini of tubuh melingkar) 

(Liu Q, Dreyfuss G, 1996). Meskipun fungsi selulernya tepat protein SMN 

bertanggung jawab untuk pathogenesis Spinal Muscular Atrophy tetap tidak 

diketahui, sel-sel dari pasien dengan tulang belakang atrofi otot mengandung lebih 

sedikit permata dibandingkan control dan operator (Liu Q, Dreyfuss G, 1996).  

Dua hipotesis utama telah dipostulasikan untuk dijelaskan patogenesis Spinal 

Muscular Atrophy: (a) SMN terlibat dalam biogenesis ribonukleoprotein nuklir 

kecil (snRNPs) dan dalam splicing mRNA: dengan demikian reduksi SMN dapat 

menentukan gangguan umum dalam perakitan snRNP (untuk neuron motorik mana 

yang lebih sensitif), dan / atau Kompleks SMN terlibat dalam penyambungan satu 

atau beberapa transkrip dengan fungsi kunci dalam neuron motorik; atau (b) SMN 

memiliki fungsi spesifik neuron motorik, mandiri dari perakitan snRNP, seperti 

transportasi mRNA Bersama akson. Hipotesis (a) didukung oleh eksperimen yang 

berbeda bukti: protein SMN adalah bagian dari molekul tinggi kompleks berat 

termasuk setidaknya delapan protein lainnya, dan perlu untuk perakitan kelas Smith 
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yang tepat protein inti dalam snRNPs kaya Uridine (U snRNP). U snRNP adalah 

komponen utama spliceosomes, partikel seluler yang mengeksekusi penyambungan 

pra-mRNA. Meskipun protein SMN diekspresikan di semua sel somatik, mengapa 

neuron motorik dari sumsum tulang belakang secara spesifik rentan pada atrofi otot 

tulang belakang yang membingungkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa 

protein SMN mungkin memainkan peran kunci dalam fungsi seluler yang unik 

untuk neuron motorik (Gabanella F et al, 2007). Juga hipotesis (b) didukung oleh 

berbagai baris bukti: beberapa studi menunjukkan bahwa protein SMN mungkin 

mempertahankan kelangsungan hidup neuron motorik dengan memungkinkan 

transportasi aksonal normal dan mempertahankan integritas sambungan 

neuromuskular. Konsentrasi rendah Protein SMN mungkin secara khusus merusak 

motor neuron karena panjang akson dan keunikannya interaksi dengan otot skeletal 

(Simic G, 2008). Selanjutnya, protein SMN dilokalisasi dalam butiran 

ribonucleoprotein dalam neurit dan kerucut pertumbuhan neuron motorik; untuk ini 

alasan beberapa Penulis menyarankan bahwa protein SMN mungkin terlibat dalam 

transportasi kompleks ribonucleoprotein mengandung b-aktin, dan / atau mRNA 

spesifik (Sharma, et al. 2005). 

2.4.4 Patofisiologi Spinal Muscular Atrophy 

Gen penyebab penyakit atrofi otot spinalis, yang disebut survival motor neuron 

(SMN) ditemukan pada tahun 1995. Setiap individu memiliki 2 gen 

SMN, SMN1 dan SMN2. Lebih dari 95% pasien dengan atrofi otot tulang belakang 

memiliki gangguan homozigot pada gen SMN1 pada kromosom 5Q, yang 

disebabkan oleh mutasi, delesi, atau penataan ulang. Namun, semua pasien dengan 

atrofi otot spinalis mempertahankan sekurang-kurangnya 1 salinan SMN2, yang 
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menghasilkan hanya 10% dari jumlah protein SMN panjang – penuh dibandingkan 

dengan SMN1. Organisasi genomik ini menyediakan jalur terapeutik untuk 

mempromosikan SMN2, yang ada pada semua pasien, untuk berfungsi seperti 

gen SMN1 yang hilang. 

2.4.5 Deskripsi Klinis dan Klasifikasi Spinal Muscular Atrophy 

Spinal Muscular Atrophy diklasifikasikan secara klinis menjadi empat fenotipe 

pada dasar usia onset dan fungsi motor tercapai (Munstat & Davies 1992). 

Tabel 2.1 Clinical classification criteria for Spinal Muscular Atrophy 

Type Spinal Muscular Atrophy Age of Onset Highest Function Achieved 

Type I (Werdnig-Hoffmann 

disease) 

0-6 months Never sit 

Type II (intermediate) 7-18 months Sit never stand 

Type III (mild, Kugelberg-

Welander disease) in adulthood  

> 18 months Stand and Walk during 

aldulthood 

Type IV (adult) 2°-3° decade Walk unaided 

Spinal Muscular Atrophy tipe 1 (penyakit Werdnig-Hoffmann) adalah yang 

paling banyak tipe berat dan umum, yang menyumbang sekitar 50% pasien yang 

didiagnosis dengan Spinal Muscular Atrophy. Bayi klasik dengan Spinal Muscular 

Atrophy tipe I memiliki onset tanda-tanda klinis sebelum 6 bulan usia, tidak pernah 

mendapatkan kemampuan untuk duduk tidak didukung dan, jika tidak ada 

intervensi yang disediakan, umumnya tidak bertahan melampaui 2 tahun pertama. 

Pasien-pasien ini memiliki hipotonia yang dalam, paralisis flaksid simetris, dan 

sering tidak ada kontrol kepala. Motilitas spontan umumnya buruk dan gerakan 

antigravitasi anggota badan tidak biasanya diamati. Dalam bentuk yang paling 

parah, penurunan intrauterine gerakan menunjukkan onset pranatal dari penyakit 

dan hadir dengan kelemahan parah dan kontraktur sendi dikelahiran dan telah diberi 

label SMN 0. Beberapa dari anak-anak ini dapat menunjukkan juga fraktur tulang 

kongenital dan sangat tulang rusuk tipis (Felderhoff-Mueser U et al, 2002). Dalam 
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Spinal Muscular Atrophy tipe I setidaknya 3 subkelompok klinis dapat 

didefinisikan sesuai dengan tingkat keparahan tanda-tanda klinis: a) kelemahan 

berat sejak lahir / periode neonatal, kontrol kepala tidak pernah tercapai; b) 

timbulnya kelemahan setelah periode neonatal tetapi umumnya dalam 2 bulan, 

kepala kontrol tidak pernah tercapai; c) permulaan kelemahan setelah periode 

neonatal tetapi kontrol kepala tercapai. Beberapa anak-anak ini mungkin dapat 

duduk dengan dukungan (Bertini, et al. 2005).  

Secara klinis, semua anak dengan Spinal Muscular Atrophy tipe I menunjukkan 

kombinasi hipotonia berat dan kelemahan, dengan hemat otot-otot wajah, selalu 

berhubungan dengan yang khas pola pernafasan. Kelemahannya biasanya simetris 

dan lebih proksimal daripada distal, dengan ekstremitas bawah umumnya lebih 

lemah dari anggota badan bagian atas. Refleks tendon yang dalam tidak ada atau 

berkurang tetapi sensitivitas dipertahankan. Diafragma yang terhindar, 

dikombinasikan dengan melemah otot interkostal, menghasilkan pernapasan 

paradoks. Keterlibatan motorneurons bulbar sering memberi fasikulasi lidah, 

mengisap dan menelan dengan buruk meningkatkan kesulitan menelan dan makan 

seiring waktu. Pneumonia aspirasi merupakan penyebab morbiditas yang penting 

dan kematian.  

Beberapa tahun terakhir, semakin banyak bukti bahwa beberapa kasus dengan 

Spinal Muscular Atrophy tipe I berat (umumnya membawa 1 salinan SMN2) 

mungkin memiliki cacat jantung (Shababi, et al. 2010), kebanyakan defek septum 

atrium dan ventrikel dan kemungkinan keterlibatan sistem otonom yang mungkin 

bertanggung jawab atas aritmia dan kematian mendadak. Spinal Muscular Atrophy 

tipe II ditandai dengan awitan antara usia 7 dan 18 bulan. Pasien mencapai 
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kemampuan untuk duduk tidak didukung dan beberapa di antaranya dapat diperoleh 

posisi berdiri, tetapi mereka tidak memperoleh kemampuan untuk berjalan secara 

mandiri. Refleks tendon dalam tidak ada dan tremor halus ekstremitas atas sering 

terjadi.  

Kontraktur sendi dan kyphoscoliosis sangat umum dan dapat terjadi pada 

tahun-tahun pertama kehidupan dilebih banyak lagi pasien tipe II yang parah. 

Penelanan yang lemah dapat hadir tetapi tidak umum (Messina, et al. 2008) 

sementara kelemahan pengunyahan otot lebih sering mempengaruhi kemampuan 

mengunyah. Ada spektrum keparahan mulai dari anak-anak yang lemah yang hanya 

bisa duduk tidak didukung dan lebih banyak rentan terhadap tanda-tanda 

pernapasan dan skoliosis awal relatif anak-anak yang lebih kuat yang memiliki 

batang tubuh yang lebih kuat, anggota tubuh dan otot-otot pernafasan. Pasien di 

ujung yang lemah spektrum dapat mengembangkan kegagalan pernafasan yang 

membutuhkan ventilasi mekanis. 

Spinal Muscular Atrophy tipe III (penyakit Kugelberg-Welander) termasuk 

pasien klinis heterogen. Mereka biasanya menjangkau semuanya tonggak motor 

utama, serta berjalan independen. Namun selama masa bayi mereka 

mengembangkan otot proksimal kelemahan. Beberapa mungkin memerlukan 

bantuan kursi roda masa kecil, sedangkan yang lain mungkin terus berjalan dan 

hiduplah orang dewasa yang produktif dengan kelemahan otot yang ringan. Pasien 

yang kehilangan ambulasi sering mengembangkan scoliosis dan masalah medis 

lainnya terkait dengan mobilitas yang buruk seperti obesitas dan osteoporosis 

(Shanmugarajan, et al. 2009). Mengenai alam data riwayat pada 329 pasien Spinal 

Muscular Atrophy tipe III, 2 subkelompok keparahan telah disarankan pada 
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kemungkinan bisa berjalan selama 10 tahun dan seterusnya peningkatan 

kemungkinan kehilangan berjalan pada usia 40 tahun tahun. Perbedaan signifikan 

kehilangan kemampuan untuk berjalan adalah diamati dalam kaitannya dengan 

mereka yang memiliki awalan kelemahan sebelum (Spinal Muscular Atrophy IIIa) 

dan setelah usia 3 tahun (Spinal Muscular Atrophy IIIb) (Zerres, et al. 2009). 

Spinal Muscular Atrophy tipe IV telah ditambahkan ke klasifikasi ini untuk 

menggambarkan pasien dengan onset dewasa (> 18 tahun) dan kursus ringan. 

Kelompok ini termasuk pasien yang mampu berjalan di masa dewasa dan tanpa 

masalah pernafasan dan nutrisi. Karena semua tipe Spinal Muscular Atrophy 

termasuk dalam satu spektrum dan berbagi etiologi yang sama, pemilihan pasien 

untuk klinis uji coba sebenarnya tidak tergantung pada klasifikasi historis, dan pada 

dasarnya ditentukan oleh intervensi karakteristik dan pilihan titik akhir. 

2.4.6 Komplikasi Spinal Muscular Atrophy 

Komplikasi medis yang terkait dengan Spinal Muscular Atrophy termasuk 

infeksi paru, kelainan bentuk tulang belakang (misalnya, scoliosis), kontraktur 

sendi, dan gagal pernafasan. 

2.4.7 Prognosis Spinal Muscular Atrophy 

a. Sebagian pasien dengan Spinal Muscular Atrophy tipe 1 meninggal sebelum 

mencapai umur 18 tahun. Sebaliknya, hasil dari atropi otot pada remaja dan 

dewasa sulit ditentukan karena perkembangan penyakit ini sangat bervariasi 

b. Probabilitas angka survival untuk tipe I dan II, dan probabilitas pada perawatan 

tipe III dalam 445 pasien. Pasien tersebut dibagi berdasarkan kriteria ISMAC 

(yaitu, tahap perkembangan dan onset usia) 
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• Spinal Muscular Atrophy I: probabilitas survival pada usia 2, 4, 10 dan 20 tahun 

adalah masing-masing 32%, 18%, 8%, dan 0%. 

• Spinal Muscular Atrophy II: probabilitas survial pada usia 2, 4, 10, dan 20 tahun 

adalah maisng-masing 100%, 100%, 98%, dan 77%. 

• Spinal Muscular Atrophy III: hasil terbagi menjadi 

− Onset sebelum usia 3 tahun: peluang menjadi dapat berjalan pada usia 2, 4, 10, 

20 dan 40 tahun adalah masing-masing 98%, 94,5%, 73%, 44%, dan 34%. 

− Onset setelah usia 3 tahun: peluang menjadi dapat berjalan pada usia 2, 4, 10, 20 

dan 40 tahun adalah masing-masing 100%, 100%, 97%, 89%, dan 67%. 

Harapan kehidupan pada pasien dengan Spinal Muscular Atrophy tipe III 

adalah mendekati dengan sebagian populasi yang sehat. Pengobatan antibiotik tidak 

memperpanjang tingkat survival pada tipe Spinal Muscular Atrophy tipe I. 

Birnkrant meneliti peran ventilasi tekanan positive noninvasif dan gastrostomy 

pada pasien dengan Spinal Muscular Atrophy tipe I. Meskipun langkah suportif 

dapat dengan efektif memperlambat progresifitas penyakit neuromuskular, akan 

tetapi tidak mengubah angka survival pada pasien dengan Spinal Muscular Atrophy 

tipe I. 

2.4.8 Pencegahan Spinal Muscular Atrophy 

a. Konseling genetik seharusnya ditawarkan kepada seluruh keluarga pasien Spinal 

Muscular Atrophy. Memeroleh sejarah keluarga yang lengkap memfasilitasi 

konseling genetik. 

b. Edukasi tentang bagaimana penyakit ini diturunkan dapat mencegah konsepsi 

dari individu yang terkena. 
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c. Peran dari diagnosa prenatal, khususnya pada wanita hamil karier, atau pada 

mereka yang dengan onset remaja atau dewasa, juga harus ditangani. 

2.4.9 Terapi Spinal Muscular Atrophy 

Pengobatan suportif harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien 

dan meminimalisir kecacatan, terutama pada pasien-pasien dengan kemajuan yang 

lambat. Penanganan pada pasien dengan Spinal Muscular Atrophy onset dewasa 

adalah mirip dengan amyotropic lateral sclerosis (ALS), kecuali perjalanan dan 

jangka hidup pada Spinal Muscular Atrophy jauh lebih lama. 

a. Pendekatan multidisiplin sangat penting dan mencakup terapi-terapi fisik, 

pekerjaan, berbicara dan penafasan. 

b. Penggunaan dari bidai, bracing dan ortosis spinal dapat disesuaikan terhadap 

setiap pasien. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kemandirian pasien dan 

kualitas hidup pada setiap tahap dari penyakit. 

c. Terapi farmakologis 

Beberapa mekanisme telah ditargetkan dalam obat Spinal Muscular Atrophy 

uji coba seperti obat neuroprotektif untuk menyelamatkan motorneuron (seperti 

riluzole), creatine untuk meningkatkan metabolisme energi, dan albuterol untuk 

sifat anaboliknya dan efek molekuler pada ekspresi gen SMN2 (Tiziano FD et al, 

2010). Pendahuluan upaya terapeutik telah didominasi oleh obat yang menargetkan 

ke modulasi pre-mRNA SMN2 splicing, yang ditujukan untuk meningkatkan level 

SMN-fl, atau ke peningkatan aktivitas promotor SMN2. Sebuah alternative strategi 

terapi didasarkan pada penggunaan oligonukleotida antisense (ASO) menargetkan 

situs sambatan 3 's (ss) dari ekson 8 (Lim & Hertel 2001) dan menghambat fungsi 

negative splicing regulator (E1) dalam intron 6. Antisense Strategi telah 
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berkembang lebih jauh dengan pengembangan alternative kimia dan melalui 

penggabungan suatu untethered binding platform untuk penyambungan yang 

berfungsi positif faktor ke SMN2 ekson 7 wilayah. Ini sudah terjadi dicapai dengan 

menggabungkan wilayah antisense dengan baik peptida sintetik kovalen terikat atau 

dengan ESE non-komplementer (penambah splicing ekson) urutan bertindak 

sebagai platform yang mengikat untuk protein SR (RNA bifunctional) (Madocsai 

C et al, 2005). Mirip dengan RNA sintetis, RNA bifunctional dapat diekspresikan 

dari vektor AAV, menyebabkan peningkatan kadar protein SMN dalam berbasis sel 

model (Geib & Hertel 2009). Mengikuti penyaringan throughput ekstensif yang 

ekstensif Senyawa aktifisasi SMN promotor, quinazoline baru derivatif baru-baru 

ini dikembangkan, yang tidak hanya meningkatkan SMN secara in vitro, tetapi juga 

meningkatkan Spinal Muscular Atrophy fenotip dalam model tikus SMNΔ7 

(Butchbach, et al. 2010).  

Strategi alternatif telah diusulkan oleh Mattis, et al. (2006) : aminoglikosida 

menginduksi pembacaan dari kodon stop yang terletak di ekson 8 SMN-del7 

protein, sehingga memanjang C-terminus dan menstabilkan protein in vitro. 

Pembacaan sukses juga telah dicapai dengan menggunakan perancah yang berbeda 

dengan yang dapat diterima profil keamanan seperti yang ditunjukkan oleh PTC 

Therapeutics secara klinis percobaan dengan pasien cystic fibrosis (Kerem, et al. 

2008). Kelompok senyawa, histone deacetylase (HDAC) inhibitor, telah 

menjanjikan dalam beberapa model neurodegenerasi termasuk model tikus Spinal 

Muscular Atrophy dan pasien (Chuang, et al. 2009). Hasil positif telah diperoleh di 

model Spinal Muscular Atrophy murine dengan trichostatin A, natrium butirat, dan 

asam valproat (Narver, et al. 2008). Meskipun ini pra-klinis hasil yang 
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menggembirakan, uji klinis belum memberi khasiat hasil menggunakan valproate 

dan phenylbutyrate selain profil keamanan yang baik (Mercuri, et al. 2007). 

Penghambat HDAC generasi baru Senyawa mungkin menjanjikan sejak itu 

menunjukkan bahwa LBH589 meningkatkan tingkat SMN dalam sel dari pasien 

tidak responsif terhadap asam valproik (Garbes, et al. 2009), dan SAHA 

administrasi meningkatkan umur pada model tikus Spinal Muscular Atrophy 

(Riessland. et al. 2010). Terapi farmakologi yang spesifik tidak tersedia. 

d. Terapi gen 

Selain terapi obat, pendekatan terapi gen telah dievaluasi untuk Spinal 

Muscular Atrophy, menggunakan vektor viral untuk menggantikan SMN1 (Passini 

& Cheng 2011). Terapi gen spesifik belum tersedia. 

e. Terapi sel induk 

Pendekatan sel induk menawarkan janji sebagai pengganti seluler strategi 

dalam pengobatan Spinal Muscular Atrophy dan saat ini menerima perhatian yang 

cukup (Deshpande, et al. 2006). Sel penggantian dapat dicapai dengan transplantasi 

sel-sel induk yang diturunkan yang telah mengalami pematangan dalam vitro, atau 

dengan aktivasi sel punca endogen di CNS. Transplantasi sumsum tulang dan 

mesenchymal sel adalah satu-satunya terapi sel induk yang saat ini digunakan, 

tetapi tidak ada pengalaman yang dilaporkan dalam penelitian Spinal Muscular 

Atrophy. Penting kemajuan telah diperoleh menggunakan primer sel-sel induk saraf 

berasal dari sumsum tulang belakang, menunjukkan peningkatan fenotipe Spinal 

Muscular Atrophy pada tikus, meskipun sumber utama ini terbatas aplikasi translasi 

(Corti, et al. 2010). Dalam studi lain ini Penulis menggunakan sel punca pluripotent 

yang berasal dari sel induk embrio menunjukkan potensi terapi yang sama efek 
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(Corti, et al. 2009) dengan menyuntikkan neural yang berasal dari sel ES prekursor 

sel, ke dalam sumsum tulang belakang yang relatif parah model tikus Spinal 

Muscular Atrophy. Baru-baru ini generasi yang sukses sel induced pluripotent stem 

(iPS) dari fibroblast pasien merupakan langkah penting menuju generasi dari 

neuron yang kompatibel secara genetik untuk sel punca terapi (Dimos, et al. 2008). 

f. Penanganan Bedah 

1. Revisi bedah dapat memberikan koreksi stabil dari tulang belakang, dan 

intervensi ortopedi dini dapat diindikasikan pada pasien yang telah diantisipasi 

dapat bertahan hidup lama. 

2. Ventilasi noninvasif dan gastronomy perkutan dilaporkan meningkatkan kualitas 

hidup tanpa efek terhadap kelangsungan hidup. Modalitas ini mungkin paling 

efektif dalam meningkatkan jangka hidup dengan penyakit progresif lambat, 

dimana mereka dapat memberikan kenyamanan perawatan pada bentuk infantil 

yang progresif cepat. 
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2.5 Keaslian Penelitian 

No 
Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 
Metode Hasil Penelitian 

1 A multi-source 

approach to 

determine SMA 

incidence and 

research ready 

population; Ingrid E. 

C. Verhaart, et al ; 

2017 

Survei terstruktur 

termasuk 

pertanyaan tentang  

teknik diagnostik, 

jumlah total 

diagnosis positif, 

tidak termasuk 

prenatal, pada 2015 

dan dalam periode 5 

tahun (1 Januari 

2011 – 31 

Desember 2015). 

 

Survei didistribusikan ke 

laboratorium genetik di 

seluruh dunia; 

Namun, karena tingkat 

respons dan kesulitan yang 

rendah 

dengan mengidentifikasi 

semua laboratorium di 

negara-negara di luar Eropa, 

diputuskan untuk fokus pada 

Eropa. Hasil dari tanggapan 

survei yang diterima dari 122 

laboratorium di 27 negara, 

secara total, 4653 pasien 

secara genetik didiagnosis 

dengan SMA dalam periode 5 

tahun 2011–2015, yang 992 di 

tahun 2015 saja. 

2 Indirect estimation of 

the prevalence of 

spinal muscular 

atrophy Type I, II, 

and III in the United 

States; Cathy Lally, 

et al ; 2017 

Estimasi tidak 

langsung dengan 

menggunakan 

metode tabel 

kehidupan 

digunakan untuk 

memperkirakan 

prevalensi usia dan 

tipe-spesifik 

SMA. 

Dengan asumsi titik tengah 

9,4 dan kelangsungan hidup 

yang dilaporkan AS, jenis-

spesifik perkiraan prevalensi 

populasi adalah 1610 untuk 

SMA Tipe I, 3944 untuk SMA 

Tipe II, dan 3875 untuk SMA 

Tipe III. 

3 Peran Orang Tua 

dalam Menangani 

Anak Autis; 

Randi Wahyu 

Merianto; 2016 

Desain : analisis 

kualitatif deskriptif 

Sampel : 4 keluarga 

Instrument : 

wawancara dan 

observasi 

Terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyesuaian 

diri orang tua dan peran 

mereka dalam terapi anak 

autism. 

4 Peranan Orang Tua 

terhadap Upaya 

Perlindungan 

Kesehatan 

Reproduksi di Desa 

Margoyoso 

Kecamatan 

Sumberejo 

Kabupaten 

Tanggamus 

Desain : deskriptif 

kuantitatif dengan 

teknik analisis 

korelasi 

Sampel : 33 KK 

Variabel bebas: 

peranan orang tua. 

Variabel terikat: 

upaya perlindungan 

Adanya pengaruh antara 

peranan orang tua terhadap 

upaya perlindungan 

kesehatan reproduksi di Desa 

Margoyoso Kecamatan 

Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus. 
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Lampung; Sita 

Oktaviani; 2017 

kesehatan 

reproduksi 

Instrument : angket, 

wawancara, 

dokumentasi 

5 Penerimaan Diri 

pada Orangtua yang 

Memiliki Anak 

Skizofrenia; 

Angga Wijanarko, 

Annastasia Ediati; 

2016 

Desain : kualitatif 

dengan pendekatan 

fenomenologis 

Sampel : 4 orang 

tua 

Instrument : 

wawancara 

Penerimaan diri pada 

orangtua ditandai dengan 

penerimaan orangtua 

terhadap keadaan anaknya 

yang menderita skizofrenia 

serta adanya sikap positif 

terhadap permasalahan yang 

dihadapinya 

6 Parents' advice to 

healthcare 

professionals 

working with 

children who have 

spinal muscular 

atrophy; 

Elin Hjorth, et al; 

2018  

Desain :  kualitatif 

dengan pendekatan  

fenomenologi 

Sampel : 48 orang 

tua 

Instrument : 

wawancara, 

kuesioner 

Sebagian besar orang tua 

dalam penelitian ini 

menganggap  tenaga 

perawatan kesehatan sebagai 

pendukung dalam perawatan 

akhir – hidup dan setelah 

perawatan kematian. 

7 The Experience of 

Families With 

Children 

With Spinal 

Muscular Atrophy 

Type I 

Across Health Care 

Systems; Murrell, et 

al; 2017 

Desain :  kualitatif 

dengan pendekatan  

fenomenologi 

Sampel : 29 orang 

tua 

Instrument : fokus 

grup diskusi 

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan pelaporan penelitian 

sebelumnya tentang frustrasi 

orang tua yang tidak didengar 

saat mengemukakan 

kekhawatiran tentang 

diagnosis anak mereka. 

8 Understanding the 

experiences and 

needs 

of individuals with 

Spinal Muscular 

Atrophy 

and their parents; 

Qian, et al; 2015 

Desain : kualitatif 

Sampel : 96 

partisipan 

Instrument : 

16 fokus grup 

diskusi dan 37 

wawancara  

Tingkat beban yang tinggi 

dialami oleh individu yang 

menderita Spinal Muscular 

Atrophy (SMA), dan 

keluarganya. Kesulitan hidup 

dengan penyakit SMA dimulai 

dengan proses yang panjang 

dan sering sulit menemukan 

diagnosis penyakit tersebut. 

Skrining BBL pada SMA 

dipandang sebagai langkah 

penting untuk memperpendek 

angka kejadian. 
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2.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengalaman Orang Tua dengan Anak yang Menderita 

Spinal Muscular Atrophy di Indonesia  
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ekonomi, pekerjaan, beban, serta faktor ekternal meliputi: dukungan keluarga, 

dukungan sosial, budaya; dalam mempengaruhi perubahan perilaku dan perubahan 

psikologis orang tua anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Dengan 

adanya perubahan tersebut, dapat berdampak dalam perawatan anak yang 
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menderita Spinal Muscular Atrophy. Misalnya, dalam perkembangan kesehatan 

anak, mempengaruhi kepatuhan anak pada perawatan, dan memahami bagaimana 

menyikapi dampak dari penyakit. Dari pengalaman ini dapat menjelaskan 

bagaimana pemahaman, pengalaman psikologis, support system, tindakan 

mengatasi hambatan, dan harapan orang tua anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy, sehingga perawatan pada anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

dapat lebih optimal dan dapat mengurangi distress pada orang tua.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, populasi, subjek 

penelitian, dan teknik sampling, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka operasional, keabsahan data, etika 

penelitian. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, 

memungkinkan pengontrolan maksimal beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

akurasi suatu hasil (Nursalam, 2013). Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian Fenomenologi. Jenis penelitian fenomenologi adalah fenomena klasik. 

Penelitian fenomenologi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 

mendeskripsikan tentang pengalaman hidup individu tentang sebuah konsep atau 

fenomena. Fenomenologi dapat diartikan sebagai metode pemikiran untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada 

dengan langkah – langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/ 

prasangka, dan tidak dogmatis. 

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan makna pengalaman hidup 

sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri 

atau pandangan hidup mereka sendiri. Penelitian harus dilakukan dalam situasi 

yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena 

yang dikaji. Peneliti harus mendekati objek penelitiannya dengan pikiran polos 

tanpa asumsi, praduga, prasangka, dan konsep (Raco, 2010). Penelitian ini 
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dilakukan secara bebas tanpa terikat yang bertemakan pengalaman orang tua 

dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Dalam penelitian ini yang 

dipelajari adalah pengalaman orang tua selama merawat anaknya yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah, orang tua 

turut mendampingi pemeriksaan kali pertama hingga saat ini. Melalui pendekatan 

ini, peneliti mampu memahami dan menelusuri kedalaman dan kompleksitas 

masalah yang dialami oleh orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia. 

 

3.2 Situasi Sosial, Partisipan, dan Teknik Sampling 

3.2.1 Situasi Sosial 

Spradley dalam Sugiyono (2009) mengungkapkan bahwa dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan social situation 

atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku 

(actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat 

dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak 

akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi 

sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. 

Dalam penelitian ini situasi sosial adalah orang tua dari 53 penderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia. Penyakit Spinal Muscular Atrophy hingga saat ini 

jarang ditemukan dan belum banyak rumah sakit atau dokter di Indonesia yang 

menangani Spinal Muscular Atrophy. Dengan perkembangan teknologi dan 

informasi serta perhatian dari berbagai kalangan, saat ini beberapa rumah sakit dan 
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ahli medis di Indonesia sudah mulai memberikan perhatian pada penyakit Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia. Penelitian oleh ahli medis dari Indonesia untuk 

terapi Spinal Muscular Atrophy sudah dilakukan dan diharapkan akan membuka 

jalan ke depan bagi penanganan yang lebih baik serta penyembuhan Spinal 

Muscular Atrophy (Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia, 2018). 

3.2.2 Partisipan 

Partisipan adalah bagian dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, subjek 

penelitian disebut sebagai partisipan, narasumber, atau informan. Penetapan jumlah 

partisipan dari Creswell (2013), peneliti memperoleh 23 orang partisipan.  

Partisipan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah yang memenuhi 

kriteria inklusi sebagai berikut : 

a. Partisipan penelitian adalah orang tua (bapak / ibu) dari anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy tipe 1 atau tipe 2 atau tipe 3 yang tergabung dalam 

Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia 

b. Mampu menceritakan pengalaman dalam merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy 

c. Partisipan tinggal bersama dengan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy  

d. Mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah (bahasa Jawa) yang dimengerti oleh partisipan dan peneliti 

e. Partisipan dalam kondisi sehat fisik dan mental saat dilakukan wawancara 

3.2.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah proses menyeleksi porsi dari situasi sosial untuk dapat 

mewakili situasi sosial. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive 
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Sampling, dimana pemilihan partisipan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh peneliti. Tujuan teknik sampling ini adalah untuk memilih informan yang 

paling relevan dan yang akan memberikan data yang banyak (kaya informasi) 

sesuai dengan topik penelitian. Data atau informasi dianggap sudah tersaturasi bila 

tidak didapatkan data baru, tidak didapatkan tema baru, tidak didapatkan coding 

baru (Guest, 2006). Peneliti juga menggunakan Convenience Sampling untuk 

kemudahan dalam akses atau keterjangkauan peneliti. Strategi rekruitmen 

partisipan harus direncanakan dan diidentifikasi secara spesifik. Kriteria partisipan, 

jumlah individu yang akan direkrut, lokasi serta pendekatan yang digunakan harus 

direncanakan dengan matang di awal (Yusuf, 2017). 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat – alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data (Sugiyono, 2013). Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri (human instrument). Dalam hal ini peneliti yang menjadi instrumen kunci 

(Sugiarto, 2015). Alat bantu pengambilan data penelitian pada kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi adalah pedoman wawancara, alat perekam suara (MP3), 

observasi, catatan lapangan (field note), dokumen tertulis. 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilakukan di Pulau Jawa (Jawa Timur (Surabaya, Mojokerto), 

Jawa Tengah (Yogyakarta, Purbalingga, Cilacap, Kebumen), Jawa Barat (Bandung, 

Bogor dan sekitarnya), Jakarta dan sekitarnya) dan telah dilaksanakan pada bulan 

Nopember 2018 – Januari 2019. 
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3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

wawancara tidak terstruktur (indepth interview) dan observasi dengan 

menggunakan catatan lapangan. Teknik wawancara tidak terstruktur ini dilakukan 

dengan melakukan wawancara secara terbuka untuk mengeksplorasi pemahaman 

dan pengalaman partisipan. Wawancara yang dilakukan terhadap partisipan adalah 

untuk menjelaskan pengalaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia. 

3.5.1 Alat Pengumpulan Data 

Panduan Wawancara 

Teknik wawancara perlu dilakukan dengan memperhatikan hal – hal seperti 

menghindari pertanyaan yang menimbulkan makna ganda, peneliti menggunakan 

kata – kata yang mudah dimengerti oleh partisipan, bahasa yang digunakan adalah 

bahasa yang dipahami oleh tingkat pengetahuan partisipan, menggunakan logika 

berpikir dalam menanyakan hal detail suatu informasi, memberikan pertanyaan 

terbuka yang menggali informasi secara lebih lengkap, menghindari penilaian 

pribadi dalam merespons jawaban partisipan, memberikan keleluasaan pada 

partsipan untuk bertanya pada peneliti serta melakukan proses verbatim sesegera 

mungkin setelah melakukan wawancara. Proses wawancara berakhir ketika 

pertanyaan yang terdapat pada panduan wawancara telah ditanyakan semua atau 

tidak ada lagi hal-hal yang perlu digali. Peneliti menulis catatan lapangan (field 

note) yang penting untuk melengkapi hasil wawancara agar tidak lupa dan 

membantu unsur kealamiahan data yang didapat selama wawancara. Wawancara 

menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebagai panduan peneliti 
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untuk menyakinkan peneliti sehingga pertanyaan yang diberikan tidak keluar dari 

tujuan penelitian (Polit & Beck, 2010). 

Pertama, orang tua dari anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

diwawancarai. Mereka diminta untuk menggambarkan keseluruhan pengalaman 

mereka terhadap perawatan anak, informasi yang mereka terima tentang prognosis, 

dan keputusan perawatan. Kedua, tema diidentifikasi dalam narasi dan pertanyaan 

orang tua dijabarkan dengan tepat.  

3.5.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti membagi tiga tahapan, adalah : 

a. Tahap persiapan 

Prosedur pengumpulan data dimulai setelah mendapatkan surat keterangan 

lulus uji etik dan surat izin penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga. Surat lulus uji etik dan surat izin kemudian diserahkan kepada Ketua 

Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia. Setelah mendapatkan izin, 

selanjutnya peneliti memilih partisipan sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. 

Pendekatan pertama yang dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada 

partisipan tentang maksud dan tujuan dari penelitian kemudian memberikan 

Informed Consent kepada partisipan. Setelah partisipan menandatangani serta 

menyetujui pelaksanaan menjadi partisipan, peneliti menanyakan kepada partisipan 

kesediaan waktu partisipan untuk dilakukan wawancara. 

b. Tahap pelaksanaan 

Wawancara dilakukan dengan tiga fase : 

1. Fase orientasi 
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Fase orientasi dilakukan setelah partisipan menandatangani informed consent 

sebagai tanda bukti persetujuan untuk menjadi partisipan, kemudian dilakukan 

wawancara dengan tatap muka di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama 

antara peneliti dengan partisipan. Pelaksanaan wawancara juga dapat dilakukan 

melalui telepon (telephone interviews), wawancara melalui aplikasi media social, 

maupun melalui CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Selama 

wawancara, peneliti membuat suasana nyaman dan kondusif agar tujuan 

wawancara dapat dicapai. 

2. Fase kerja 

Tempat dan waktu wawancara dilakukan sesuai dengan kesepakatan peneliti 

dan partisipan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan mengajukan 

pertanyaan kepada partisipan "Bagaimana Anda merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy?" Pertanyaan tersebut digunakan untuk memulai proses 

wawancara agar dapat masuk ke pertanyaan inti sesuai dengan pedoman 

wawancara. Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan wawancara yang 

berisi pertanyaan terbuka untuk menguraikan pertanyaan inti. Pertanyaan peneliti 

mengikuti arah jawaban yang diberikan oleh partisipan. Ketika partisipan tidak 

mampu memberikan informasi, peneliti mencoba menjelaskan makna pertanyaan 

dari peneliti. Wawancara dilakukan dua kali saat pengambilan data dan validasi 

data. 

3. Fase terminasi 

Proses wawancara akan diterminasi ketika partisipan telah menjawab semua 

pertanyaan, peneliti menutup wawancara dengan mengucapkan terima kasih kepada 

partisipan atas kesediaan dan partisipasi partisipan dalam terlaksananya wawancara 
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serta wawancara diakhiri dengan menyimpulkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan. Peneliti membuat kontrak kembali untuk pertemuan selanjutnya dengan 

partisipan yaitu dengan tujuan untuk melakukan validasi data. 

c. Tahap terminasi 

Peneliti melakukan validasi gambaran fenomena yang dialami oleh partisipan 

sebelum melakukan penggabungan data yang muncul selama validasi data ke dalam 

deskripsi akhir yang mendalam. Proses validasi transkrip hasil wawancara 

dilakukan dengan meminta partisipan membaca transkrip, kemudian peneliti 

menanyakan apakah transkrip sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan 

selama wawancara. Setelah partisipan menyetujui gambaran transkrip hasil 

wawancara, maka peneliti memvalidasi dan memberikan penghargaan kepada 

partisipan atas kesediaan dan kerjasamanya selama proses penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Strategi Analisis Data 

Strategi analisis data yang digunakan adalah strategi analisis editing. 

Merupakan bertindak sebagai penerjemah data dengan cara membaca keseluruhan 

data dan mencari segmen atau unit data yang berarti. Setelah menemukan unit data, 

peneliti mengembangkan skema kategori dan kode yang berkaitan yang dapat 

digunakan untuk menyusun dan mengorganisasikan data. Peneliti kemudian 

mencari pola dan struktur tertentu yang menghubungkan kategori.  

3.6.2 Proses Analisis Data 

Proses analisis data dimulai segera setelah pengumpulan data dimulai. Peneliti 

harus menjelaskan proses perekaman data, persiapan analisis (penyusunan 
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transkrip), proses analisis dan cara analisanya. Proses analisis data merupakan 

proses mereduksi, merangkum, mengambil intisari dari semua data yang telah 

dikumpulkan, sehingga menjadi bermakna dan lebih ringkas (Saryono & 

Anggraeni, 2013). Proses analisa data dapat dilakukan secara manual maupun 

komputerisasi (dengan menggunakan software seperti ATLAS, NVivo, 

NUD*IST,). 

3.6.3 Model Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode interpretasi data sembilan langkah 

menurut Collaizi (1978) dalam Saryono & Anggraeni (2013) : 

a. Memiliki gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. 

b. Mencatat data yang diperoleh, transkrip dilakukan dengan cara merubah dari 

rekaman suara menjadi bentuk tertulis dan hasil catatan lapangan yang dibuat 

selama proses wawancara terhadap partisipan sebagai tambahan untuk analisis 

selanjutnya. Proses transkrip dibuat setiap selesai melakukan wawancara dengan 

satu partisipan dan sebelum wawancara dengan partisipan yang lain. 

c. Membaca hasil transkrip secara berulang – ulang sebanyak 4 – 5 kali dari semua 

partisipan agar peneliti lebih memahami pernyataan – pernyataan partisipan. 

d. Membaca transkrip untuk memperoleh ide yang dimaksud partisipan yaitu 

berupa kata kunci dari setiap pertanyaan partisipan, yang kemudian diberi garis 

bawah pada pernyataan yang penting agar dapat dikelompokkan. 

e. Menentukan arti setiap pernyataan yang penting dari semua partisipan dan 

pernyataan yang berhubungan dengan topik penelitian.  

f. Melakukan pengelompokkan data ke dalam berbagai kategori untuk selanjutnya 

dipahami secara utuh dan menentukan tema – tema utama yang muncul. 
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g. Peneliti mengintegrasikan hasil secara keseluruhan ke dalam bentuk deskripsi 

naratif mendalam. 

h. Peneliti kembali ke partisipan untuk klarifikasi data hasil wawancara berupa 

transkrip yang telah dibuat kepada partisipan untuk memberikan kesempatan 

kepada partisipan menambahkan informasi yang belum diberikan saat 

wawancara pertama atau ada informasi yang tidak ingin dipublikasikan dalam 

penelitian. 

i. Data baru yang diperoleh saat dilakukan validasi kepada partisipan digabungkan 

ke dalam transkrip yang telah disusun peneliti berdasarkan persepsi partisipan, 

pada langkah ini peneliti mendapatkan data baru yang digabungkan pada data 

hasil wawancara yang pertama. 

 

3.7 Kerangka Operasional 

Kerangka operasional penelitian merupakan suatu desain tentang alur 

penelitian sehingga dapat dilihat secara jelas gambaran tentang proses dan jalannya 

penelitian. 
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3.8 Keabsahan Data 

Keabsahan data kualitatif (trustworthiness, rigour, dan validitas) merupakan 

isu yang penting dalam penelitian kualitatif. keabsahan data kualitatif akan 

menentukan kualitas data kualitatif secara keseluruhan. Guba dan Lincoln (1985) 

dalam Yusuf (2017) menguraikan keabsahan data kualitatif sebagai berikut : 

3.8.1 Dependability (Reliabilitas)  

Dependability data kualitatif merupakan kestabilan data (konsisten) pada 

waktu dan kondisi tertentu. Kestabilan data tersebut diperoleh bila setiap langkah 

penelitian diverifikasi mulai dari data mentah, proses reduksi data hingga hasil. 

Peneliti akan mendapatkan hasil yang sama bila melakukan penelitian pada 

partisipan yang serupa. Kestabilan data dapat diperoleh bila proses pengambilan 

data dilakukan dengan metode misalnya wawancara. 

Peneliti harus menjelaskan proses pengumpulan data dengan rinci yang 

memungkinkan peneliti lain dapat mengulang cara pengambilan data yang serupa. 

Agar peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa dapat memahami 

metode dan kefektifannya, maka peneliti perlu menjelaskan secara rinci tentang :  

a. Rancangan penelitian menggunakan fenomenologi. 

b. Pengumpulan data menggunakan indepth interview dan field note. 

c. Peneliti mengevaluasi keefektifan proses interpretasi yang dilakukan.  

3.8.2 Confirmability (Objektivitas)  

Confirmability merujuk pada objektivitas atau tingkat kenetralan data. 

Objektivitas dalam penelitian ini merujuk pada sudut pandang peneliti 

dibandingkan dengan objektivitasnya. Temuan penelitian haruslah benar – benar 
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merupakan hasil dari ide dan pengalaman partisipan dan bukanlah hasil dari apa 

yang diinginkan oleh peneliti.  

3.8.3 Transferability (Validitas Eksternal/ Generalisasi)  

Merujuk pada apakah hasil temuan penelitian dapat diaplikasikan pada situasi 

atau penyakit lainnya. Peneliti menjelaskan hambatan yang ditemui selama proses 

penelitian berlangsung. Beberapa data dan informasi yang harus dijelaskan peneliti 

adalah :  

a. Jumlah peneliti adalah satu. Organisasi yang terlibat adalah Komunitas Spinal 

Muscular Atrophy Indonesia 

b. Batasan tipe individu yang berkontribusi memberikan informasi sesuai dengan 

kriteria inklusi pada partisipan 

c. Jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian adalah 24 partisipan. 

d. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah indepth interview dan field 

note 

e. Frekuensi dan durasi setiap sesi pengumpulan data adalah 2 kali dalam 60 menit 

setiap partisipan 

f. Durasi proses pengumpulan data dilakukan selama lima minggu 

3.8.4 Credibility (Validitas Internal)  

Konsep kredibilitas data kualitatif merujuk pada seberapa sesuaikah temuan 

penelitian yang diperoleh dengan realita. Untuk menjaga kredibilitas suatu data 

kualitatif, maka ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh peneliti :  

a. Keterlibatan dalam waktu lama dan observasi yang teratur. Keterlibatan antara 

peneliti dengan partisipan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan 

kredibilitas data kualitatif. Hal ini disebabkan keterlibatan peneliti dengan 
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partisipan dalam jangka waktu lama akan meningkatkan rasa familier peneliti 

dengan setting penelitian dan individu di dalamnya. Keterlibatan merupakan 

dasar membangun rasa percaya partisipan pada peneliti. Observasi yang teratur 

yaitu peneliti berfokus pada karakteristik, aspek situasi atau percakapan yang 

berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti.  

b. Taktik peneliti agar memperoleh informasi yang jujur dari partisipan 

c. Latar belakang, kualifikasi dan pengalaman peneliti di bidang penelitian yang 

sedang dilakukan. 

d. Triangulasi. Triangulasi merupakan penggunaan beberapa metode dalam strategi 

pengumpulan data kualitatif untuk mengurangi bias. Triangulasi merujuk pada 

referensi yang berbeda untuk menyimpulkan suatu kebenaran. Denzin (1989) 

mengidentifikasi empat jenis Triangulasi : 

1) Triangulasi Data. Triangulasi data meliputi penggunaan beberapa sumber data 

dalam melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan sudut pandang berbeda 

dengan tujuan mendapatkan hasil yang valid dan meminimalkan bias. Terdapat 

tiga jenis data dasar dalam triangulasi data yaitu triangulasi waktu, orang dan 

tempat. Triangulasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi orang yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari partisipan yang berbeda. 

2) Triangulasi Peneliti. Triangulasi peneliti dilakukan dengan melibatkan satu 

orang peneliti. 

3) Triangulasi Teori. Triangulasi teori dilakukan peneliti dengan cara 

menggunakan teori yang berkaitan atau hipotesis dalam menganalisis dan 

menginterpretasikan data yang telah ditemukan. Pendekatan triangulasi teori 

yang dilakukan melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu yang akan 
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menggunakan kerangka teori yang mungkin berbeda – beda dalam interpretasi 

sebuah data.  

4) Triangulasi Metode. Triangulasi ini dilakukan dengan cara menggunakan 

beberapa metode dalam mengumpulkan data terhadap fenomena atau masalah 

yang sama. Triangulasi metode penelitian ini dengan menggunakan metode 

indepth interview dan field note dalam melakukan pengumpulan data.  

5) Triangulasi Analisis. Menggunakan teknik analisis sembilan langkah Collaizi 

(1978) dalam Saryono & Anggraeni (2013). 

 

3.9 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah lulus uji etik oleh Komite Etik Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga dengan nomor sertifikat etik No. 1185–KEPK. Pertimbangan 

etika dalam penelitian yang dilakukan merujuk kepada beberapa prinsip etik yang 

perlu dipertimbangkan oleh peneliti yaitu menghormati harkat derajat manusia dan 

bebas paksaan (autonomy), kemanfaatan (beneficience), keadilan (justice), 

kerahasiaan (confidentiality), dan informed consent (Streubert & Carpenter, 2003 

dalam Yusuf, 2017). 

3.9.1 Confidentiality 

Menjaga kerahasiaan informasi partisipan merupakan hal yang harus dilakukan 

peneliti dalam pengambilan data. Hal ini karena penelitian kualitatif menggunakan 

dan mengumpulkan data mengenai rincian informasi pribadi partisipan, sehingga 

terkadang peneliti mengalami kesulitan dalam menggali informasi tersebut. Peneliti 

menggunakan kode partisipan atau inisial partisipan (misalnya P1 – P100 atau huruf 

A – Z) dalam setiap transkrip maupun rekaman data hasil wawancara. 
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3.9.2 Autonomy 

Partisipan diberi kebebasan untuk menentukan apakah bersedia atau tidak 

untuk mengikuti kegiatan penelitian secara sukarela tanpa ada unsur paksaan atau 

pengaruh dari orang lain. Partisipan berhak untuk mengetahui apa yang akan 

dilakukan terhadap dirinya. Sehingga tidak boleh ada informasi yang ditutupi ke 

partisipan. Peneliti dapat memenuhi prinsip otonomi tersebut dengan memberikan 

penjelasan kepada calon partisipan tentang tujuan, topik penelitian, dan prosedur 

penelitian. Kesediaan partisipan ini dibuktikan dengan kesediaan menanda tangani 

surat persetujuan sebagai partisipan. Partisipan juga perlu diinformasikan bahwa 

partisipan mempunyai hak untuk mengundurkan diri sewaktu – waktu tanpa 

dikenakan sanksi apapun. Partisipan mempunyai kebebasan untuk tidak menjawab 

pertanyaan selama pengambilan data dilakukan bila hal itu dapat menimbulkan rasa 

malu dan partisipan merasa topik yang ditanyakan peneliti mengganggu privacy 

partisipan (partisipan tidak ingin jawabannya diketahui oleh orang lain). 

3.9.3 Juctice 

Prinsip keadilan adalah individu harus diperlakukan dengan adil, wajar, jujur, 

dan menerima apa yang menjadi haknya. Setiap individu mempunyai hak yang 

sama untuk dipilih dan terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi usia, suku, atau 

status sosio – ekonomi dan untuk diberikan penanganan yang sama serta untuk 

memberikan penanganan terhadap masalah yang muncul selama berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Dalam mengimplementasikan prinsip keadilan ini adalah 

dengan cara tidak menambah beban yang dirasakan partisipan yang memang telah 

memiliki suatu beban tersendiri. 
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3.9.4 Beneficence dan Maleficence  

Partisipan bebas dari rasa tidak nyaman atua kerugian, dan menjaga 

kerahasiaan data partisipan. Peneliti menekankan bahwa apabila partisipan merasa 

tidak aman dan tidak nyaman saat pelaksanaan dan penyampaikan informasi 

sehingga menimbulkan gejala psikologis seperti cemas atau takut, maka kepada 

partisipan diajukan kesempatan untuk memilih yaitu ; menghentikan partisipasinya 

atau terus melanjutkan, dengan disertai intervensi psikologis. Masalah psikologis 

ini bisa diantisipasi dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang penelitian 

ini dan memberi kesempatan partisipan untuk bertanya jika ada yang belum jelas 

terhadap informasi yang telah diberikan peneliti.   

3.9.5 Informed Consent 

Seluruh partisipan bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi 

partisipan setelah partisipan memahami semua penjelasan dari peneliti tentang 

maksud dan tujuan, manfaat dan harapan peneliti terhadap partisipan, risiko atau 

efek samping bagi kesehatan partisipan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pengalaman orang tua 

dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. Dalam bab ini 

peneliti menyajikan hasil penelitian berupa karakteristik partisipan yang berisi 

informasi tentang data partisipan dan data anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Selanjutnya peneliti menyajikan tema yang muncul dari sudut pandang 

partisipan tentang pengalaman mereka selama merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. 

4.1 Hasil Penelitian 

Partisipan adalah orang tua (bapak / ibu) dari anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy tipe 1 atau tipe 2 atau tipe 3 di Indonesia. Partisipan berjumlah 

23 (dua puluh tiga) orang yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia merupakan salah satu 

komunitas dengan penyakit langka yang memiliki anggota tersebar di Indonesia. 

Lokasi penelitian di Pulau Jawa tersebar di kota Surabaya, Mojokerto, (DIY) 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Bandung, Bogor, 

Cirebon, Bekasi, dan DKI Jakarta. 
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4.1.2 Karakteristik Partisipan Pengalaman Orang Tua dengan Anak yang 

Menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia 

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi partisipan pada pengalaman orang tua dengan anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia, Januari 2019. 

Karakteristik ∑ % 

Umur (th)   

17 – 25 1 4 

26 – 35 12 52 

36 – 45 9 40 

46 – 55 0 0 

56 – 65 1 4 

Total 23 100 

Jenis Kelamin   

Laki – laki 1 4 

Perempuan 22 96 

Total 23 100 

Suku   

Jawa 12 52 

Sunda 7 31 

Padang 1 4 

Tionghoa 3 13 

Total 23 100 

Wilayah Tinggal   

Jawa Timur 3 13 

Jawa Tengah 4 17 

Jawa Barat 15 66 

Bali 1 4 

Total 23 100 

Agama   

Islam 18 79 

Kristen 4 17 

Budha 1 4 

Total 23 100 
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Pendidikan 

SMA 11 47 

Diploma 3 13 

Perguruan Tinggi 9 40 

Total 23 100 

Status Pernikahan   

Menikah 18 79 

Cerai hidup 3 13 

Cerai mati 2 8 

Total 23 100 

Pekerjaan   

Ibu rumah tangga 13 57 

Wiraswasta 5 22 

Swasta 1 4 

Guru 1 4 

PNS 3 13 

Total 23 100 

Tabel 4.1 didapatkan dari 23 partisipan, sebagian besar berumur 26 – 35 tahun 

sebanyak 12 partisipan dengan persentase 52%, berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 22 partisipan dengan persentase 96%, bersuku Jawa sebanyak 12 

partisipan dengan persentase 52%, wilayah tinggal di Jawa Barat sebanyak 15 

partisipan dengan persentase 66%, beragama islam sebanyak 12 partisipan dengan 

persentase 79%, berpendidikan SMA sebanyak 11 partisipan dengan persentase 

47%, status pernikahan menikah sebanyak 18 partisipan dengan persentase 79%, 

sebagai ibu rumah tangga sebanyak 13 partisipan dengan persentase 57%. 
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4.1.3 Karakteristik Anak yang Menderita Spinal Muscular Atrophy di 

Indonesia 

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy pada 

pengalaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia, Januari 2019. 

Karakteristik ∑ % 

Umur (th)   

0 – 5 10 37 

6 – 11 14 51 

12 – 16 2 8 

17 – 25 0 0 

26 – 35 1 4 

Total 27 100 

Jenis Kelamin   

Laki – laki 17 63 

Perempuan 10 37 

Total 27 100 

Anak ke   

Satu 13 48 

Dua 7 26 

≥ Tiga 7 26 

Total 27 100 

Jumlah Saudara   

Tidak ada 9 33 

Satu 8 30 

≥ Dua 10 37 

Total 27 100 

Tipe Spinal Muscular Atrophy   

Satu 2 7 

Dua 15 56 

Tiga 10 37 

Total 27 100 

Pendidikan Saat Ini   

Belum sekolah 10 37 
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TK 7 26 

SD 8 30 

Tamat SMA 2 7 

Total 27 100 

Activity of Daily Living   

Self care 0 0 

Partial care 20 74 

Total care 7 26 

Total 27 100 

Tempat Perawatan   

ICU 3 11 

Rumah 23 85 

Rumah dengan peralatan intensive 1 4 

Total 27 100 

Penggunaan Alat Bantu   

Tidak menggunakan alat bantu 3 11 

1 alat bantu 16 60 

2 alat bantu 5 18 

≥3 alat bantu 3 11 

Total  27 100 

Tabel 4.2 didapatkan dari 27 anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, 

sebagian besar berumur 6 – 11 tahun sebanyak 14 anak dengan persentase 51%, 

berjenis kelamin laki – laki sebanyak 17 anak dengan persentase 63%, anak pertama 

sebanyak 13 anak dengan persentase 48%, memiliki saudara ≥ dua sebanyak 10 

anak dengan persentase 37%, tipe Spinal Muscular Atrophy dua sebanyak 15 anak 

dengan persentase 56%, belum sekolah sebanyak 10 anak dengan persentase 37%, 

Activity of Daily Living dengan bantuan sebagian sebanyak 20 anak dengan 

persentase 74%, dirawat di rumah sebanyak 23 anak dengan persentase 85%, 

pemakaian 1 alat bantu  sebanyak 16 anak dengan persentase 60%. Alat bantu yang 

digunakan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy berupa ventilator, 
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tracheostomy, brace (TLSO), AFO (Ankle Foot Orthosis), kursi roda Spinal 

Muscular Atrophy, kursi roda umum, stroller. 

4.1.4 Analisis Tema Pengalaman Orang Tua dengan Anak yang Menderita 

Spinal Muscular Atrophy di Indonesia 

Hasil keseluruhan tema berdasarkan eksplorasi pengalaman partisipan dan 

catatan lapangan (field note) selama proses wawancara berlangsung. Penelitian ini 

menghasilkan tujuh belas tema sesuai dengan tujuan penelitian tentang pengalaman 

orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

Tabel 4.3 Analisis Keseluruhan Tema Pengalaman Orang Tua dengan Anak yang 

Menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia 

Tujuan Khusus 

Penelitian 
Tema Sub Tema 

Pemahaman orang tua Pemahaman orang tua 

terhadap penyakit anak 

 

Pengalaman psikologis: 

stressor fisik, stressor 

psikologis, stressor sosial, 

stressor finansial 

Beban orang tua 

 

Stressor fisik 

  Stressor psikologis 

  Stressor sosial 

  Stressor finansial 

 Pengaruh dalam 

keluarga 

 

 Hambatan diri Hambatan emosional  

  Hambatan komunikasi 

  Hambatan pemenuhan 

ADL 

 Hambatan sarana 

prasarana 

Hambatan fasilitas 

kesehatan  

  Hambatan pendidikan 

 Berduka  

Support system Asal dukungan Diri sendiri  

  Keluarga 

  Sosial 

  Petugas fasilitas 

kesehatan 

 Jenis dukungan Dukungan emosional  

  Dukungan instrumental 

  Dukungan persahabatan 
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  Dukungan informasi 

Tindakan mengatasi 

hambatan 

Pembagian peran Peran pekerjaan rumah 

tangga  

  Peran mencari finansial 

  Peran caregiver 

 Mekanisme koping Adaptif 

 Peningkatan 

keterampilan 

Peningkatan pemenuhan 

ADL  

  Peningkatan komunikasi 

 Upaya mencari bantuan Mencari informasi 

Harapan Perkembangan Keterampilan  

  Status kesehatan 

 Penyakit penyerta  

 Pengganti caregiver Keluarga inti 

  Keluarga besar 

  Orang lain atau sosial 

 Penerimaan Keluarga  

  Sosial 

 Kebijakan Petugas fasilitas 

kesehatan  

  Pemerintah 

 

a. Pemahaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di 

Indonesia  

Pemahaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

di Indonesia didapatkan satu tema yaitu pemahaman orang tua terhadap penyakit 

anak dengan Spinal Muscular Atrophy. 

Tema 1. Pemahaman orang tua terhadap penyakit anak 

"Saat itu dokter mengatakan bahwa anak saya bukan terkena Celebral Palsy 

tapi SMA karena otak anak saya normal sedangkan anak dengan CP bermasalah 

dengan otaknya, pada SMA yang bermasalah adalah otot – otot nya. Dan saat ini 

saya lebih paham tentang bagaimana penanganan anak SMA". (P1) 

"Saya juga tahu kalo penyakitnya anak saya itu seperti apa. Memang kan dulu 

itu saya kira Cerebral Palsy ya mbak ya, karna dokternya bilang seperti itu. 
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Awalnya dokter kira Cerebal Palsy tapi yaa ternyata SMA. … Alhamdulillah saya 

banyak pelajaran waktu di RS S, jadi saya bisa terapkan di rumah". (P2) 

"Setelah terdiagnosa jelas, penanganan untuk anak saya adalah terapi sampai 

saat ini". (P3) 

"Saya kurang paham. Kalau saya lihat dari sejarahnya SMA itu saya takut, 

karna tampak dari anak saya itu enggak atau berbeda dari yang saya baca". (P4) 

"… yang saya tahu SMA itu penyakit kelemahan pada otot – otot tulang 

belakang, karna kelainan genetik". (P5) 

"… nantinya SMA itu kan bersifat mundur, kemungkinan yang tadinya dia bisa 

macem – macem kayak tengkurep, berguling – guling. akhirnya dia mengalami 

kemunduran, atau enggak bisa apa – apa kali yaa. terus saya banyak baca – baca 

juga, SMA penyakit membunuh nomer satu di bawah usia 2 tahun, penyakit genetik. 

terus saya mulai cari tahu dari keluarga saya ada apa enggak, keluarga papanya 

ada apa enggak gitu yaa. ternyata setelah tanya – tanya dari 3 atau 4 ke atas 

ternyata tuh memang enggak ada". (P6) 

"Pemahaman tentang SMA, turunan yaa, dari genetik yang diturunkan dan 

diwariskan oleh kedua orang tuanya". (P7) 

"… akhirnya saya mulai kebuka bahwa ternyata ohh penyakit SMA itu seperti 

ini, cuman mungkin untuk nerima kondisi anak seperti ini tuh waktu itu berat 

banget, dimana beratnya tuh menyangkut genetik kan". (P8) 

"Karna inginnya saya melupakan, jadi jujur saya masih nol tentang 

pemahaman SMA. Saya masih belum tahulah SMA itu seperti apa, yang jelas dia 

anak dengan sangat kekurangan dalam kemampuan motorik, itu aja. Dia sangat 

butuh bantuan motorik". (P9) 
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"Ya dari pertama tahu penyakit SMA ini kan dulu mah bener – bener belum 

ada obatnya ya. Obatnya hanya ada fisioterapi itu pun bukan buat semakin kuat, 

tapi untuk mempertahankan kekuatan otot yang ada ya. Makin lama makin gede 

makin menurun kan teorinya. Jadi fisioterapi untuk mempertahankan si otot – otot 

yang udah ada. Tapi sekarang ini kan udah mulai ditemukan obat – obatannya kan. 

Malah udah ada yang diuji cobakan dan katanya sih hasilnya baik yang spinraza 

itu ya". (P10) 

"… Nah trus dengan seiring berjalannya waktu dokter bilang nanti rajin terapi 

ya, termasuk berenang, fisioterapi. … Anak SMA itu kalo dipush (dorong) terlalu 

capek, diam makin lemah bukan tambah kuat". (P12) 

"Ya penyakit langka kalo menurut saya ya. Karna endak tahu itu, dokter sendiri 

ndak tahu ini penyakit apa. Ya saya juga endak tahu. Oh ini penyakit dari Allah 

langka kali. Cuman itu aja. … Sampai sekarang udah tahu, ya oh jadi itu ada 

gennya yang kurang di dalam tubuh anak saya. Gennya itu yang membuat ototnya 

lemah, karna kekurangan itu, karna endak lengkap. Kadang saya yang 

melengkapkan kan Allah. Saya berdoa aja, tolong ya Allah lengkapkan unsur – 

unsur yang ada di dalam tubuh anak saya ya Allah ". (P13) 

"SMA itu suatu penyakit, karna menurut saya penyakit yaa, karna dia tuh kalo 

didiamin aja bakal menurun. Menurut pendapat saya, itu suatu penyakit yang 

menyerang otot dan sarafnya dia, jadi kalo kita cuman diamin aja, anaknya enggak 

kita fisioterapi, enggak kita bantu untuk menggerakkan dan sebagainya, ototnya 

akan semakin melemah, semakin mengecil atrophy, kalo udah kecil berarti ototnya 

semakin mengecil semakin memendek dan susah untuk digerakkan mobilitas". 

(P14) 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
56 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

"Kalo sepemahaman saya penyakit SMA itu penyakit genetik. Dokter 

menjelaskannya penyakit genetik. Cuman menurut saya agak penasaran juga gitu 

hlo, karna kenapa dibilangnya penyakit genetik gitu yaa, cuman kan waktu itu 

sempet ngobrol – ngobrol juga sih biasanya dari keluarga itu ada yang kayak gini, 

cuman pas diurut urut ke mbah mbah mbah mbahnya gitu kok kayaknya enggak 

ada. ... Jadi kalo dibilang penyakit genetik yaa saya tahu penyakit genetik gitu yaa 

cuman saya belum mastiin apa ini memang karna kehamilan saya bermasalah atau 

memang karna kita sebagai orang tuanya tuh resesif pembawa gen itu". (P16) 

"Kirain saya kan cuman mutasi gen, ototnya lemah, saya fikirnya sampai situ, 

saya enggak mikir bahwa kelemahan itu akan progresif hlo, saya fikirnya cuma 

kelemahan otot tapi enggag berfikir kalo itu bisa berprogresif, ternyata itu bisa 

berprogresif. … Kalo saya lihat beritanya di grup (Komunitas SMA Indonesia) itu 

ya ampun kok kayak gini banget ya, bisa gagal nafas, berarti kan ibaratnya sewaktu 

– waktu bisa enggak ada angin enggak ada hujan tahu – tahu gagal nafas, yang 

bikin saya takut sih itu. … Obatnya kan belum ada, bukan berarti enggak ada, 

selama kita nunggu obatnya sampai ada, yang bisa kita lakukan cuma perawatan 

perawatan dan perawatan. Jadi gimana jaga supaya kemampuan anak kita yang 

didapat sekarang enggak terus hilang, tapi minimal ajek (tetap), syukur syukur 

nambah kayak gitu. Ajek (tetap) pun udah alhamdulillah enggak tambah parah ya 

gitu ibaratnya". (P17) 

"Kalo saya pribadi istilahnya melihat seperti itu yaa memang kelainan genetik 

yang dibawa dari orang tua, dan akan dibawa juga ke anak, cuman istilahnya kita 

enggak fokus ke situ". (P21) 
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b. Pengalaman psikologis: stressor fisik, stressor psikologis, stressor sosial, 

stressor finansial orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. 

Pengalaman psikologis: stressor fisik, stressor psikologis, stressor sosial, 

stressor finansial orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy didapatkan lima tema yaitu beban orang tua, pengaruh dalam keluarga, 

hambatan diri, hambatan sarana prasarana, dan berduka. 

Tema 2. Beban Orang Tua 

Beban orang tua terbagi menjadi empat sub tema yaitu stressor fisik, stressor 

psikologis, stressor sosial, stressor finansial. 

1. Stressor fisik 

Beberapa partisipan mengalami kelelahan, gangguan istirahat tidur karena 

harus merawat serta menjaga anak selama 24 jam. 

"Dulu saya sering bolak balik rumah sakit karna kondisi anak saya sering 

drop. rasanya yaa capek, tidur juga enggak bisa, saya pengen di deket dia terus. 

rasanya tidur juga enggak tenang, takut dia kenapa – kenapa. … Tuhan 

menginginkan saya untuk selalu mengucap syukur, meskipun kadang saya merasa 

lelah secara fisik maupun pikiran". (P1) 

"Dibilang capek yaa saya capek mbak, harus ke sana ke sini buat periksa 

rutinnya juga". (P3) 

"Saya juga semakin tua udah 30 tahun jadi sering capek". (P6) 

"Apalagi suami saya udah enggak ada, sekarang saya sendiri, berjuang 

sendiri. Suami saya meninggal tahun 2016, waktu itu anak saya belum terdiagnosa 

SMA. Pasti down yaa. Karna dulu kemana – mana dianter suami, terapi dianter 
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suami, sekolah juga. Sekarang mau enggak mau harus bisa sendiri. Sekarang duh 

saya lelah nih, saya udah mengurus sendiri, saya mengantar kesana kesini nyetir 

sendiri. Itu sih yang saya rasain. Yaa secara manusia saya rasa ada beban, dengan 

anak seperti anak saya itu enggak mudah". (P7) 

"Selama ini saya aja yang ke sana ke sini, mulai terapi, ke dokter, jemput 

sekolah anak saya. Saya tiap hari kan antar jemput, jadi nungguin di sekolah, anak 

terakhir saya juga ikut, kadang tidur di musholla, kadang makan juga di sekolah. 

Jadi enggak ada yang istilahnya kalo saya sakit, enggak ada yang ganti. Dengan 

kondisi kendaraan kita pake motor, bawa kursi roda juga, jadi 1 motor buat saya, 

anak – anak sama kursi roda juga. Kadang sampe ibu – ibu lihatnya gimana yaa. 

…  Terus selama ini kan anak pertama saya hampir 8 bulan enggak bisa jalan lagi, 

berdiri lagi enggak bisa, katanya enggak kuat. Jadi kalo kemana – kemana kayak 

ke toilet, harus saya yang gendongin. … Saya pernah keguguran dua kali sebelum 

melahirkan anak terakhir. Waktu itu kegugurannya karna kecapekan, karna saya 

juga gendong terus waktu ke sekolah, emosional juga, lebih sensitif. Waktu hamil 

kedua itu ada masalah keluarga, jadi saya kefikiran, dari situ saya pendarahan, 

akhirnya saya curratage". (P8) 

"Kalo saya merawat sendiri udah berapa lama yaa, Allahu a’lam. Anak 

pertama saya juga udah gede (besar), sebenernya dia udah bisa bantu, tapi saya 

enggak terlalu berharap karna dia juga punya dunia sendiri kan, dia sekolah, 

punya teman – teman, punya aktivitas, jadi saya enggak terlalu berharap. Sekarang 

harapan penuh yaa ada di pundak saya. Jadi yang ngerawat sekarang yaa saya 

aja. … Ayahnya enggak ada (meninggal dunia), yaa dia sama saya kemana – mana. 

Ada acara apa ajalah dari yang kecil sampai besar, saya sama dia". (P9) 
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"Mungkin ada sesekali lagi capek, kok capek banget sih gendong – gendong ke 

sana sini tapi ya udah lah mau gimana lagi. … Aku kadang enggak bisa tidur. Cepat 

lelah ya". (P10) 

"Terasa banget ya mbak capeknya. Dari dulu anak pertama juga sakit – 

sakitan. Anak kedua begini, anak ketiga juga sama, udah meninggal". (P11) 

"… cuman kadang – kadang saya kesulitan tidur karna bangun – bangun lihat 

anak saya sedih, … Paling untuk mengatasi tidur aja sih itu, tapi memang ibu – ibu 

yang lain juga susah tidur. … Jadi sebenernya anak saya itu sama saya udah jadi 

satu kesatuan kali yaa. Saya sering bawa anak saya itu karna kalo saya ngikutinnya 

kerjaannya anak saya, pasti saya jadinya mainan doang, kan anak kecil cuman bisa 

mainan, jadi akhirnya anak saya bawa kemana – mana. Pertama yaa karna dia 

enggak bisa mainan sendiri yaa, yang kedua saya jadi bisa dapet kerjaan. Kalo 

repot sih jelas repot yaa cuman enggak lah, dia masih dalem yang anteng (tenang) 

menurut saya gitu, enggak yang rewel banget gitu, yaa jadi sering ke kandang aja 

nemenin saya. Yaa pokoknya menghabiskan waktu berdua aja lah sama si anak 

saya itu, saya juga biasanya ngajak jemput kakaknya, biasanya kemana – mana 

ikut, entah itu ke tempat mbahnya, atau sekedar ke pasar saya bawa terus. Cuman 

dalam masih pakai gendongan yaa, saya belum tahu itu bayangan ke depannya 

gimana, tapi yaa mudah – mudahan mengalir saja lah yaa". (P16) 

"Saya sama suami yang dari awal sampai sekarang ngerawat. Ada mbahnya 

(nenek) dari keluarga saya menemani di RS S. Terus sementara ini kan di ICU sini 

kan lebih ketat, lebih ketatnya itu biarkan suster semua yang ngerjakan. Kalo di 

PICU di RS S kan harus ditemenin, masukkan obat, semuanya harus ditemenin, nah 

jadi ada perbedaan kalo di sini sama sana". (P21) 
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2. Stressor psikologis 

Beberapa partisipan merasakan stressor psikologis sepanjang waktu karena 

khawatir, pesimis, menderita tidak dapat merawat anak dengan baik, dengan 

selayaknya, penderitaan anak sampai kapan. Seperti dalam kutipan transkrip berikut 

ini : 

"Saya dan suami hanya bisa berdoa dan menangis ketika melihat anak saya 

ditindak seperti itu (pemasangan alat bantu nafas). Kalau bisa saya yang 

menggantikan anak saya di posisi itu. … Melihat kondisi anak saya saat itu, hati 

saya hancur, saya menangis dan menumpangkan tangan di kepala anak saya, saya 

doakan dia, memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan Yesus untuk 

menyembuhkan anak saya. … Saya kembali down, bingung bagaimana nasib anak 

saya kalau ventilator tidak pernah dilepas sampai sekarang, karna akan 

menimbulkan infeksi pada anak saya kalo terlalu lama". (P1) 

"Tracheostomy itu sudah usaha paling mentok yaa mbak. kalo tracheostomy 

sudah enggak ngatasi, saya yaa enggak tahu. Medis non medis yaa jawabannya 

sama. … Dalam hati saya, siapa yang tega punya anak sakit seperti itu mbak. 

Apalagi dengan obat spinraza, juga percuma, katanya enggak bisa menyembuhkan. 

… Mau gimana lagi mbak. dipikir umur kurang 2 tahun, sekarang berapa bulan, 

malah makin stres". (P2) 

"Singkat cerita, pada usia 4,5 th anak saya sempat mengalami kritis. Dengan 

hasil lab nya jelek semua, HB hanya 6 dan albumin nya 1. Sempat transfusi darah 

dan albumin. Semakin gimana yaa perasaan saya mbak. … Awal anak saya belum 

terdiagnosa (SMA), perasaan enggak karuan. kondisi anak semakin menurun". (P3) 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
61 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

"Kalo tentang SMA saya pusing teh. jadi selama dia masih baik, saya berikan 

yang terbaik teh. … Untuk kedepannya saya kurang tahu yaa bagaimana". (P4) 

"Cuman saya takutnya nanti kalo dia besar, dia dikucilkan sama yang lain". 

(P5) 

"Kalo kecemasan pasti yaa apalagi dengan anak diagnosa SMA banyak banget 

ketakutannya, takut dia lebih parno kalo misalnya cuaca berubah, karna kan rentan 

batuk pilek, kalo batuk pilek kan otomatis dia pasti dirawat masuk HCU, ICU gitu 

yaa sering. Takut kedepannya mau dijadikan gimana nih anak, saya mikirnya gitu 

sih. Mau dijadikan apa anak ini gitu yaa. Terus bagaimana caranya dia biar bisa 

mandiri kedepannya". (P6) 

"… ya jujur aja susah ngomongnya gimana ya, yang pasti saya sedih gitu kan 

ya, gimana nanti anak saya kalo udah besar. Karna setahu saya kan katanya 

berjalan juga mungkin kata dokter enggak bisa. Yaa ada up downnya sih karna 

saya gimana yaa. Pas tahu awal hamil kan saya seneng banget. Terus saya ada 

pertanyaan gini, tuhan baik udah ngasih saya anak yang saya mimpi – mimpikan, 

kok dikasihnya anak spesial gini gitu yaa? Karna saya kuat enggak buat 

ngejalaninnya? Bisa enggak? Yang paling sedih sih waktu saya lagi kumpul sama 

temen gitu kan, anaknya udah gimana – gimana, anak saya cuman sebisanya paling 

duduk didudukin, kalo di bawah bisa guling – guling. Sedihnya sih itu". (P7) 

"… dari situ saya kaget, namanya aja saya udah asing yaa, baru pertama 

denger, dari nulisnya seperti apa, cara pengucapan Spinal Muscular Atrophy itu 

gimana waktu itu, sampai nangis. … Cuman mungkin untuk nerima kondisi anak 

seperti ini tuh waktu itu berat banget, dimana beratnya tuh menyangkut genetikkan, 

ada perasaan aduh kalo saya enggak nikah sama si ayah mah mungkin saya tidak 
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akan punya anak seperti ini gitu, duh anak kasihan, anak saya harus menanggung 

ini. …  Selama ini yang saya takutin lihat anak – anak dengan kondisi seperti itu, 

masa depannya seperti apa gitu kan, apa dia bisa mandiri atau apa. … Di rumah 

juga kadang saya ngerasa aduh kalo orang lain mungkin bisa memfasilitasi dengan 

anak – anak seperti ini. Dari masalah alat, kondisi rumah, sementara saya karna 

saya sering kayak anak saya udah enggak bisa lagi jongkok, sementara closetnya 

kan jongkok, kayaknya dia duduk di closet gitu yaa. Kalo ngelihat duh saya 

pengennya gimana tapi ternyata yaa gitu dengan kondisinya sementara ini. Cuma 

kadang sesudah anak pertama saya, juga anak terakhir saya, kadang ada perasaan 

kenapa harus anak dua – duanya seperti itu. Kalo ke anak terakhir, saya enggak 

terlalu terpuruk kayak anak pertama saya. … Sementara kan saya ibunya, enggak 

mudah yaa membesarkan anak – anak, saya butuh dukungan atau support, 

setidaknya perkataan baik – baik saja itu udah cukup buat saya. Tapi seperti itu 

tuh enggak ada". (P8) 

"Saya bawa ke RS H umur 18 – 19 bulan waktu itu. Dicek sana sini sampai 

akhirnya dokter P mengatakan bahwa ini Spinal Muscular Atrophy. Dia ngumpulin 

Co Ass, dia jelasin gitu ke mereka tentang spinal muscular atrophy. Dia enggak 

jelasin ke saya sih waktu itu, karna ada saya, jadi saya tahu. Dokter bilang kalo ini 

penyakit langka yang belum diketemukan obatnya, dan gejalanya nanti terus 

menurun, penurunan fungsi motorik utamanya. Jadi saya fikir aduh enggak ada 

harapan banget yaa udahlah aku balik kanan, aku cari alternatif. … Sebenernya 

maknya (saya) yang harus bangkit. Saya juga sebenernya kadang nangis ketika 

saya sendiri, ketika di depan anak, saya pantang menangis, saya mencoba untuk 

tidak menangis di depan anak saya. Walaupun sesekali kadang kecolongan ketika 
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saya lagi sendirian, saya bener – bener nangis. Saya bilang Tuhan pokoknya 

pegang saya, peluk saya gitu. … Yang saya takutkan waktu itu didiagnosa SMA tipe 

1, karna usianya 1 tahun, tipe 2 mungkin balita dan remaja, tipe 3 mungkin dewasa 

awal gitu kan. Itu sih yang saya takutkan, anak saya bertahan berapa lama yaa. 

Waktu itu saya nangis terus, sempet kayak ada marah sama Tuhan, yaa Tuhan 

kenapa gitu kan? Dulu kan banyak yang bilang, kalo anak sakit, ibunya harus 

intropeksi, banyak yang bilang gitu, orang disekiyar banyak yang bilang gitu, 

apalagi orang yang enggak suka. Yaa Tuhan, kalo emang aku yang salah, kenapa 

enggak aku aja yang disiksa, kenapa anakku yang dihukum, kenapa anakku ". (P9) 

"Jadi kalau istilahnya kita udah pada meninggal bisa titipin ke kakak-

kakaknya. Tapi kalau aku kan enggak punya, aku yang sekarang aku pikirin gitu 

gimana nantinya ini anak-anak kalau sudah mereka sudah dewasa akunya udah 

makin tua sama ayahnya. Kita Masih Mungkin kayaknya punya tabungan. Terus 

siapa yang akan bantuin mereka nanti itu kadang suka aku pikirin. tapi kalau aku 

mikirin terus aku jadi pusing, jadinya nanti aja deh pada Aku mikirin terus jadi 

sakit malah aku repot ya. Jujur aja kalau sekarang aku sakit, semua jadi repot, 

kacau kan. itu sih paling yang dicemaskan ya". (P10) 

"Waktu anak kedua umur 3 bulan anak saya enggak bisa miring, ada kcemasan 

kayak anak pertama tuh. … Hampir setahun juga saya sedih anak saya sakit apa. 

Saya pengen nyari, menggali kenapa. … Saya penasaran kenapa anak saya seperti 

ini. … Mungkin karna saya orang awam, tapi dokter kurang mendukung, ya gimana 

ya. … Waktu mondar – mandir (bolak – balik) saya kayak sesak, mual gitu waktu 

di busway, akhirnya saya test pack positif padahal enggak direncanakan. … Saya 

syok itu …". (P11) 
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"Dari situ kami ngedrop banget, sempet enggak percaya gitu, sempet yang kok 

bisa ya. Padahal anaknya tadinya bisa merangkak gitu, terus memang jalan belom, 

cuman merangkak. Tapi dia umur 9 bulan ngobrol tuh lancar kayak orang normal, 

anak normal biasanya, bisa manggil bisa apa, normal normal aja. Enggak nyangka 

gitu, kok bisa ya. Maksudnya penyakit ini ada gitu. Terus dokter bilang, mungkin 

salah satu dari kita itu ada yang rusak. Tapi kalo mau lebih yakin cek darah 

katanya dari sapa pembawanya. Akhirnya kami ngecek, dan periksa ternyata dua 

duanya ada". (P12) 

"Perasaan saya namanya anak sakit yaa sedihlah pastilah". (P14) 

"Awal itu enggak usah ditanya mbak, jelas sedih yaa mbak terus habis itu saya 

itu merasa jadi orang paling miskin karena mau buat apa – apa susah, seandainya 

ada obatnya pasti kita usahain, tapi kan ternyata ke sini sini kan obatnya kalo pun 

ada itu susahnya, jadi saya pas awal – awal merasa sedih iya, terus yang kedua 

kok enggak mampu yaa usahain buat anak, kok enggak mampu yaa buat berobat 

ke sana ke sini. Sebenernya selain dibawa ke RS SJ anak saya juga dibawa ke RS 

HK yaa, jadi itu sih yang ngerasa sedih sama ngerasa kayak enggak mampu". (P16) 

"Kalo saya lihat beritanya di grup (Komunitas SMA Indonesia) itu ya ampun 

kok kayak gini banget ya, bisa gagal nafas, berarti kan ibaratnya sewaktu – waktu 

bisa enggak ada angin enggak ada hujan tahu – tahu gagal nafas, yang bikin saya 

takut sih itu. … Tapi begitu saya denger progresif, itu bikin saya drop denger kata 

– kata progresif, berarti saya ibaratnya berpacu dengan wakrtu kan. Ibaratnya pak 

A yang sering bilang di grup (Komunitas SMA Indonesia), semuanya pasti akan 

mengalami hal seperti itu (menurun). Sering banget dia bilang seperti itu 

(menurun) kan. Itu yang kadang bikin saya sedih". (P17) 
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"Waktu tahu anak saya SMA yaa nangislah, namanya orang tua kan, sekarang 

gini kita manusia jadi orang tua kan menginginkan keturunan yang terbaik, 

sekalipun kita dikasih istilahnya derajat yang enggak begitu bagus pasti orang tua 

mengharapkan keturunan. Nah yang saya idamkan tuh selama punya anak bisa 

menemani saya sehari – hari, kok tambah bulan kok tambah di rumah sakit enggak 

ada perubahan, kok mendatangkan penyakitnya yang serius. Terus harapannya 

juga semakin tipis gitu. … Apalagi anak saya itu nggor diencepno baterene, areke 

murup (ibarat baru dinyalakan baterainya, dia hidup).  Tapi de’e (dia) enggak 

tentu, dia enggak bisa gerak mbak, pegang enggak bisa, cuman ndelok tok (ngelihat 

aja) tapi itu pun kalo diencepno ambek (disambungkan dengan) alat bantunya, kalo 

dilepas yaa dia megap – megap (sesak). Itu beban sih yaa mbak, semua orang tua 

mana yang kalo waktu kita konsul ke dokter ngomongnya seperti ini seperti ini kita 

terpuruk, dokter kan ngomong apa adanya, enggak mau nutupi, dan takut terjadi 

apa – apa. Enggak tega mbak, saya bener – bener enggak tega. Saya nangis terus 

mbak di dekatnya anak saya, saya peluk anak saya itu hlo berjam – jam mbak, 

sampe saya masuk ke icu itu kata susternya enggak boleh bu. Istilahnya saya itu 

kuat tatak apa enggak, sebenernya enggak tatak pol. Jujur saya". (P21) 

Beberapa partisipan harus selalu berada di sekitar anak untuk merawat dan 

mendampingi kegiatan anak karena pergerakan anak terbatas. 

"… Jadi dari anak saya usia 4 bulan sampai saat ini, kira – kira sudah 6 tahun 

saya merawat anak saya dengan kelemahan otot. Kalau dari diagnosa SMA kira – 

kira 3 tahunan. Saya juga tetap bekerja, yaa kayak jualan online gitu sus. Enggak 

bisa kerja di luar kayak dulu". (P1) 
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"Sampai – sampai perawat RS bilang, ibu jangan memikirkan anak ibu di 

rumah sakit saja, kasian anak ibu yang lain. Anak ibu biar di rumah sakit sama kita 

– kita". (P2) 

"Cukup lama yaa perjalanan sakitnya anak saya untuk mendapatkan diagnosa 

yang pasti". (P3) 

"Sekadar tahu sakitnya aja harus dengan proses yang lama, tidak hanya lama 

tapi dengan biaya yang besar, enggak bisa dicover BPJS juga". (P4) 

"Kendalanya waktu saya kerja, harus ada yang ganti jagain dia". (P5) 

"… Pernafasan juga terlihat, sering bolak balik ke rumah sakit karna 

pernafasannya sering terganggu". (P6) 

"Penyakit anak saya yaa enggak jauh dari batuk pilek, bulan kemarin anak 

saya bronkopneumonia. Jadi dalam setahun sekali pasti masuk rumah sakit. … 

Diagnosa SMA berarti waktu dari anak saya umur 6 – 7 bulan itu yang dokternya 

pernah bilang, jadi kurang lebih yaa 5 tahun saya merawat". (P7) 

"Hampir 1,5 tahun ini anak saya didiagnosa Spinal Muscular Atrophy tipe 

antara 2 dan 3. Saya mulai kecurigaan waktu anak saya umur satu tahun dia belum 

bisa jalan". (P8) 

"Anak saya didiagnosa SMA waktu umur sekitar 19-20 bulan. Waktu anak saya 

belajar berjalan, berlari, itu muncul keanehan. Makin lama dia jatuh, dia kalo mau 

berdiri pegang lututnya. Dari situlah oh anakku ada sesuatu ". (P9) 

"Jadi dari anak kedua usia 1 bulan saya udah mulai kecurigaan. … usianya 

waktu itu 19 bulan. Kalau cek DNAnya sih jadi itu akhir Desember, Kalau enggak 

salah cek DNA nya sekitar awal Januari ya. udah dapet hasil dikasih lagi ke dokter 
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syaraf anaknya, ya gitu simpulannya iya bu anak ibu Spinal Muscular Atrophy tipe 

2". (P10) 

"Dengan anak seperti ini ya mbak, jadi saya fokus ke dia aja". (P11) 

"Dia mulai ketahuan ada masalah dengan dia saat mulai berjalan umur 

setahun 2 bulan itu dia belum mulai berjalan terus dilihat lagi, saya periksain ke 

rumah sakit mungkin ada keterlambatan kata dokter". (P14) 

"Waktu diagnosa tipe 2 itu umur Des 2016, 12 bulanan, karena dari dia 

kemampuannya menurun itu kan lebaran itu sekitar baru umur 7 bulan 8 bulan lah, 

terus ke sana ke sini dulu baru Desember akhir kalo enggak salah, saya baru tahu 

kalo dia SMA". (P16) 

"Ngerawat SMA? Iya. Dengan saya merawat, dengan saya tahu anak saya 

SMA, Januari 2018, mau setahun ini". (P17) 

"Yaa anggaplah anak saya sakitnya 11 bulan ini mbak sesuai usianya dia, 

karna memang dari lahir dia juga premature. … Saya sama suami yang dari awal 

sampai sekarang ngerawat. Ada mbahnya (nenek) dari keluarga saya menemani di 

RS S. Terus sementara ini kan di ICU sini kan lebih ketat, lebih ketatnya itu biarkan 

suster semua yang ngerjakan. Kalo di PICU di RS S kan harus ditemenin, masukkan 

obat, semuanya harus ditemenin, nah jadi ada perbedaan kalo di sini sama sana". 

(P21) 

3. Stressor Sosial 

"Kalo keluar rumah harus lebih hati – hati. Karna kan rawan virus yaa. Jarang 

keluar kamar. Jadi kalo kondisinya enggak memungkinkan yaa tetep di kamar. 

Harus jauh – jauh sama orang yang lagi sakit kayak flu, batuk. Kalo di rumah ada 
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yang jenguk gitu biasanya dipakein masker yang jenguk. Dia kalo drop susah 

sembuhnya". (P1) 

"Takutnya juga dia enggak bisa bergaul sama luar, enggak bisa adaptasi, 

karna dia di rumah. kadang juga diajakin ke luar tiap sabtu minggu jalan – jalan, 

nonton". (P5) 

"Tapi saya takut bukan di masyarakat gimana, bukan sayanya yang dilihat 

gimana – gimana, tapi ke anak – anak gimana, takut mereka juga enggak nyaman". 

(P6) 

"… jadinya ada si 1 dokter yang aku sebel. dokter rehab medik kalo dateng, 

nah kita udah stres dengan kondisi anak yang kayak gini gitu ya, yang ada di 

marah-marahin. datang ke sini dimarah – marahin, diomelin gitu – gitu. ada aja 

tapi yang bikin stres sih enggak terlalu ya". (P10) 

"Terus saya ke temen – temen saya bilang ke mereka, kamu enggak usah 

mengasihani saya atau pun anak saya yang sakit, kita enggak perlu dikasihani, kalo 

misalnya kamu masih mau sama saya (temenan), ok kita main, kita nonton, kita 

ngobrol, udah sebatas support aja. Dan saya jadi pemilih yang kira – kira 

menentramkan hati aja yang saya berteman sama mereka, kan kadang – kadang 

ada yang suka resek resek gitu yaa mbak, ahh enggak usah deh itu, toh saya enggak 

makan dari mereka. Saya mulai memilih teman itu yang ngasih hal positif ke saya, 

dan selama ini mereka enggak mempermasalahkan saya atau pun 

mempermasalahkan anak saya gitu. Selama ini perhatiannya biasa yaa ke anak 

saya yang sakit karna saya juga enggak mau anak saya dikasihani, yang biasa aja 

lah, memang kondisinya kayak gini. Selama ini yang saya terapin itu mbak, jadi 

agak selektif ke pergaulan juga, semenjak anak saya sakit. Karna kan di kampung 
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kan banyak banget karakter jadi yang kira – kira bikin saya tenang, nyaman gitu 

aja, soalnya kadang – kadang kita perkara misalnya pinjem uang atau sebagainya 

bisa melebar kemana – mana, jadi saya cari temen yang tahu batasannya. Yaa 

mungkin dibilangnya pilih – pilih atau gimana, saya memang menjaga support 

system saya, saya enggak mau dibeliin oleh orsng – orang yang kebanyakan 

mengeluh atau pun kebanyakan masalah ini itulah. Karna saya udah banyak 

masalah yaa, jadi saya enggak mau direbetin sama masalahnya orang lain". (P16) 

4. Stressor finansial 

Beberapa partisipan merasa tak berdaya bagaimana cara mendapatkan uang 

untuk biaya hidup, biaya pengobatan, biaya perawatan anak yang tidak sedikit dan 

berkelanjutan. 

"Bagaimana nanti kelanjutan hidup anak saya, sampai kapan dia akan begini 

terus, mampukah kami membayar suster medis dan terapis yang begitu besar 

biayanya serta alat – alat dan obat – obatan yang tidak murah, pikiran tentang 

semua itu sesekali ada dalam hati kami sebagai orang tua". (P1) 

"Dari pihak rumah sakit menyuruh bapaknya kerja, suruh kerja aja bu 

bapaknya, kasian tiap hari kebutuhannya pakai apa. Kerja apa aja bu enggak apa 

– apa, realita aja. Ibu enggak tau anak ibu sampai kapan. Yaa memang sudah lama 

mbak enggak kerja, tabungan juga yaa akhirnya kerja, saya juga mulai kerja 

membalikkan ekonomi gitu mbak. …. Sampai saya jualan baju, disuruh bawa ke 

rumah sakit, dibeli sama mereka. Susu juga enggak boleh beli, di rumah masih ada 

2 kaleng. … Enggak ada mbak dari keluarga. Kita semua sendiri. Sampai kemarin 

itu saya minta tolong dicarikan donatur sama tetangga saya buat beli oksigen 

konsentrat. Semua usaha sendiri, yaa kerja, yaa jualan mbak". (P2) 
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"Jadi untuk semua pengobatan perawatan yang enggak ditanggung BPJS saya 

biaya sendiri, banyak juga mbak". (P3) 

"Sekadar tahu sakitnya aja harus dengan proses yang lama, tidak hanya lama 

tapi dengan biaya yang besar, enggak bisa dicover BPJS juga. … Saya bingung 

cari uang dari mana untuk membeli alat bantunya itu. Sedangkan dia harus 

secepatnya memakai itu". (P4) 

"Kita juga harus nabung untuk keperluan yang mendesak dan mendadak 

kedepannya". (P6) 

"Sebenernya saya masih berat gitu. Meskipun dibantu sama keluarga enggak 

mungkin saya terus – menerus dibantu gitu kan". (P7) 

"… Cuman kan kondisinya dengan pertimbangan keuangan juga saya masukin 

anak saya ke sekolah ini. Kadang masalah biaya untuk terapi tidak dicover BPJS, 

kadang yaa kita punya uang segini. Saya tanyakan ke anak, kita terapi apa kita 

pakai kebutuhan ini, akhirnya yaa sudahlah saya bilang buat terapi karna harus". 

(P8) 

"Untuk biaya perawatan, saya semua sendiri. … Karna fisioterapi mahal yaa, 

Rp 100.000 per 1 jamnya kalo enggak salah waktu itu. Aduh enggak mungkin gitu, 

saya enggak punya uang sebanyak itu, sampai sekarang juga sih, tapi lumayan 

sekarang ada bpjs. Akhirnya saya bingungkan lanjut fisioterapi di RS B gimana 

gitu kan? … Jadi saya belum kebayang nih sekarang saya single parent nih sekarang, 

kepala rumah tangga. Dulu saya banyak ke sana kemari ngajar, saya punya uang. 

Sekarang saya masih bingung. Saya enggak berani ambil jadwal di luar yaa karna saya 

harus mgerawat anak saya. Jadi saya belum kebayang masalah finansial". (P9) 

"… ya gimana ya mbak, yang kerja cuman suami saya aja. Sedangkan 

kebutuhan pengobatan anak saya enggak sedikit, butuh biaya banyak". (P11) 
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"Kalo terapi kadang mandiri biaya sendiri. Semuanya kita sendiri, dari 

keluarga besar enggak ada". (P14) 

"… aktivitas lagi karena makin ke sini itu saya menyadari dia makin banyak 

biaya yaa butuh banyak biaya karna pertama untuk OT nya sendiri aja lah yaa, 

yang kedua anak saya itu bolak balik masuk ke rumah sakit entah panas lah apalah 

itu dia bolak balik ke rumah sakit". (P16) 

"Jadi dibagi ada yang cari duit (uang), ada yang nungguin, karna anak saya 

butuh biaya yang banyak untuk susu – susunya (mahal), beli perlengkapan – 

perlengakapan". (P21) 

 

Tema 3. Pengaruh dalam Keluarga 

Pengalaman psikologis yang dialami partisipan setelah anak didiagnosis Spinal 

Muscular Atrophy yaitu pengaruh dalam keluarga dengan adanya perubahan 

perilaku diantaranya ingin lebih fokus merawat anak dengan memilih berhenti 

bekerja, dan atau berusaha mencari pekerjaan lain yang tidak jauh dengan rumah 

agar dapat siaga jika anak emergency sewaktu – waktu, serta rasa khawatir yang 

berlebihan yang dapat berpengaruh dengan hubungan keluarga. 

"Saya juga tetap bekerja, yaa kayak jualan online gitu sus. Enggak bisa kerja 

di luar kayak dulu. Waktu itu juga sempet ada problem diusahanya suami saya. 

Jadi merintis lagi dari bawah. Kondisi anak seperti itu juga, kita bisa berbuat apa". 

(P1) 

"Dari pihak rumah sakit menyuruh bapaknya kerja, suruh kerja aja bu 

bapaknya, kasian tiap hari kebutuhannya pakai apa. Kerja apa aja bu enggak apa 

– apa, realita aja. Ibu enggak tau anak ibu sampai kapan. Yaa memang sudah lama 

mbak enggak kerja, tabungan juga habis yaa akhirnya kerja, saya juga mulai kerja 
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membalikkan ekonomi gitu mbak. Sampai – sampai perawat RS bilang, ibu jangan 

memikirkan anak ibu di rumah sakit saja, kasian anak ibu yang lain. Anak ibu biar 

di rumah sakit sama kita – kita. Sampai saya jualan baju, disuruh bawa ke rumah 

sakit, dibeli sama mereka. Susu juga enggak boleh beli, di rumah masih ada 2 

kaleng". (P2) 

"Saya kerja di rumah misal ada yang pesen masakan, yaa saya buatin. Jadi 

saya enggak kerja yang jauh – jauh". (P3) 

"Waktu itu perlu materi yang tidak sedikit teh, sedangkan bersamaan juga 

ayahnya tidak resign, tapi mutasi ke Bandung. Sedangkan saya perlu ayahnya, 

karna anak saya kalau tanpa ayahnya tidak bisa. Akhirnya ayahnya memilih resign 

daripada mutasi ke Bandung". (P4) 

"Saya enggak kerja dari mulai lulus kuliah, tapi dulu pernah jual baju online 

gitu. Tapi sekarang udah enggak. Jadi yang kerja cuman ayahnya". (P6) 

"Kadang saya juga sering merasa sendiri. Kondisinya kan saya kurang dibantu 

sama keluarga, jadi kita berempat (saya, suami, dan 2 anak). Mertua maupun 

orang tua saya kurang care ke anak – anak saya, enggak ada yang back up. … Tapi 

mereka (keluarga) enggak pernah bantu yaa.  … Alhamdulillah selama ini kita 

enggak pernah minta (ke keluarga). Karna mereka udah enggak ini yaa. Yang saya 

minta kan udahlah kalo enggak bisa dengan materi, yaa udah dengan moril bisa, 

support buat kita juga udah cukup. Tapi yaa gitu mereka enggak pernah. Kadang 

kita heran ke orang tua, kok bisa yaa dengan kondisi anak saya dua – duanya 

seperti ini kok mereka bisa seperti itu. Kadang saya heran tapi mau gimana lagi". 

(P8) 
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"Jadi saya belum kebayang nih sekarang saya single parent nih sekarang, 

kepala rumah tangga. Dulu saya banyak ke sana kemari ngajar, saya punya uang. 

Sekarang saya masih bingung. Saya enggak berani ambil jadwal di luar yaa karna 

saya harus mgerawat anak saya. Jadi saya belum kebayang masalah finansial. … 

Belum ada banyak yang dilakuin sih karna dari diagnosa pertama di RS H itu kan 

enggak lanjut, belum selesai, begitu dokter P udah bilang kalo anak saya begini 

begini, saya balik kanan, saya tinggalin dunia medis, ngapain diobatin tapi enggak 

sembuh gitu kan dulu karna stres, galau merana kata orang sunda mah. Katanya 

sih tipe 2, tapi saya enggak tahu. Belum pernah tes atau periksa dengan dokter lain 

juga. … Dari keluarga yaa biasa aja sih. Kebetulan keluarga saya jauh kan, enggak 

ada yang tinggal di sini. Kalo keluarga suami emang orang Bandung, tapi sedikit, 

pada jauh – jauh juga, jadi kita yaa masing – masing aja sih, dalam arti enggak 

menjauh, tapi karna kesibukan masing – masing. Saya enggak pernah minta 

bantuan ke keluarga untuk merawat anak saya". (P9) 

"Semuanya kita sendiri, dari keluarga besar enggak ada". (P14) 

"Saya sekarang ibu rumah tangga dari anak saya lahir, sebelumnya saya 

bekerja. Saya memutuskan untuk enggak bekerja karna mulai hamil tua. Jadi 

sampai sekarang saya enggak kerja, karna anak saya kan prematur jadi harus 

perawatan, yang bekerja hanya bapak aja (suami)". (P21) 

 

Tema 4. Hambatan Diri 

Hambatan yang dirasakan partisipan dibagi menjadi tiga sub tema yaitu 

hambatan emosional, hambatan komunikasi, dan hambatan pemenuhan ADL. 
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1. Hambatan Emosional 

Semua partisipan pernah marah dan merasa kelelahan selama merawat anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"… Saya berteriak Tuhan kenapa anak saya harus mengalami hal seperti ini. 

Saya sudah pernah kehilangan anak saya yang kedua apakah saya harus 

kehilangan anak saya lagi, saya belum siap kehilangan anak saya. … Oleh dokter 

di RS N Singapura, anak saya disarankan untuk ditracheostomy (dibuat lubang 

untuk jalan nafas di leher). Saat dokter mengatakan hal tersebut saya tidak setuju 

dan sangat keberatan akan tindakan itu. Beberapa dokter menjelaskan dan 

membujuk saya untuk melakukan tracheostomy di sana. Tapi saya tetap berkata 

akan membawa pulang anak saya". (P1) 

"Dari pihak keluarga banyak yang bilang suruh pulang, karna saya bilang 

penyakit anak saya tidak ada obatnya, divonis maksimal 2 tahun. Cuma kalo saya 

ngikutin omongan keluarga, sama juga saya membunuh anak saya gitu mbak. 

kenapa enggak dari dulu – dulu juga kalo punya keinginan seperti itu. Memang 

dari pihak keluarga tidak mengerti keadaannya gimana, sakitnya anak saya pun 

tidak semua orang tahu". (P2) 

"Dibilang capek yaa saya capek mbak harus ke sana ke sini buat periksa 

rutinnya juga". (P3) 

"Hambatan saya hanya bingung cara merawat anak saya bagaimana, kalau 

saya lihat dari sejarahnya SMA itu saya takut, karna tampak dari anak saya itu 

enggak atau berbeda dari yang saya baca". (P4) 

"Hambatan mungkin karna anak pertama udah mulai besar, saya juga semakin 

tua udah 30 tahun jadi sering capek. Dulu sering main bola berempat (partisipan, 
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suami, dan kedua anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy), sekarang udah 

jarang sih. Kegiatan atau aktivitas fisik sekarang jarang sih. Dan dengan penyakit 

adiknya yang sama dengan anak pertama saya, jadi selalu berbagi perhatian". (P6) 

"Waktu itu kan saya tinggal di Tasik domisilinya, saya pulang pergi juga 

Bandung – Tasik – Bandung – Tasik, akhirnya kan karena capek lelah gitu kan di 

perjalanan jadi kita mutusin untuk kontrak di Bandung itu selama satu tahun. … 

Karna kan umur anak saya kan semakin hari semakin besar, mau enggak mau kan 

saya enggak pake pengasuh juga, saya yang gendong – gendong juga terasa berat 

semakin lama, lelah jadinya". (P7) 

"… tapi ada saat yaa itu, namanya juga manusia, ngerasa agak sensinya lagi. 

... Dulu saya kebawa emosi, sering marah – marah. Abis itu saya minta maaf sambil 

nangis". (P8) 

"Waktu itu saya nangis terus, sempet kayak ada marah sama Tuhan, yaa Tuhan 

kenapa gitu kan? … Ayahnya enggak ada, yaa dia sama saya kemana – mana. Ada 

acara apa ajalah dari yang kecil sampai besar, saya sama dia". (P9) 

"Saya semuanya sendiri. Terasa banget ya mbak capeknya". (P11) 

"… padahal umurku enggak begitu tua ya, masih muda tapi karna aku semakin 

terasa lebih lemah, anaknya semakin besar, makin butuh, makin berat". (P10) 

"Kalo hambatan untuk anak biasanya yaa namanya anak kalo sama orang 

tualah lebih manja, lebih susah diatur, lebih menolak kalo kayak gitu kan". (P14) 

"Kalo repot sih jelas repot yaa cuman enggak lah, dia masih dalam yang 

anteng (tenang) menurut saya gitu, enggak yang rewel banget gitu". (P16) 

"Pertama kadang saya terutama kalo lagi capek, gendong – gendong anak 

kadang rewel, kadang saya emosi marah gitu ya …". (P17) 
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"Istilahnya saya itu kuat tatak apa enggak, sebenernya enggak tatak pol. Jujur 

saya". (P21) 

2. Hambatan Komunikasi 

Beberapa partisipan mengalami hambatan komunikasi verbal dan non verbal 

pada anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Terkadang saya enggak ngerti dia bilang apa, mungkin karna ditracheostomy 

yaa jadi suaranya enggak begitu keluar. Dia nangis, marah kalo enggak ada yang 

ngerti dia bilang apa atau minta apa". (P1) 

"Terus saya bilang sudah jangan ikut bunda, kamu kalo ikut bunda kamu sakit, 

sudah ikut Allah saja biar enggak sakit nak, dianya marah sama saya mbak, dia 

kalo diajak ngomong respon mbak". (P2) 

"Ngomongnya agak tertutup, cuman kadang – kadang agak longgar, tapi suara 

nangis nya itu kedengeran, terus kalo denger – denger musik, lihat video, lihat 

apapun yang bisa diajak ngomong itu dia spontan bilang a gitu. Ndak ada masalah 

sama interaksinya". (P21) 

3. Hambatan Pemenuhan ADL 

Beberapa partisipan mengalami hambatan pemenuhan ADL pada anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy seperti mandi, BAB, BAK, makan, serta 

aktivitas bergerak dan berjalan. 

"Dulu sering sembelit, dia trauma kalo dikasih microlax. Sekarang udah 

enggak lagi, saya pake produknya NS, udah lancar sekarang. Dia pipis juga kadang 

enggak terasa, tahu tahu udah keluar, kadang bocor pampersnya. Semua 

aktivitasnya yaa di tempat tidur. Tetep semua aktivitasnya dibantu total sama 

susternya sama saya juga, dia ada hambatan buat bergerak. Apalagi menopang 
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tubuhnya sendiri dia enggak kuat, duduk sendiri bentar gitu udah enggak kuat". 

(P1)  

"Di RS S pun dari PICU pindah ke ruangan pun kita harus bisa, karna satu 

ruangan perawat hanya satu sedangkan pasien ada 20, dokter hanya 1 itu pun kalo 

lagi ada, jadi yang dari PICU saya terapkan di ruangan". (P2) 

"… Dan dari lahir pun anak saya susah pup (BAB). Cuman motoriknya aja yang 

terganggu. Dia sekarang mulai bisa makan sendiri pelan – pelan. Kalo mandi 

masih saya bantu, kadang yaa sama kakaknya". (P3) 

"Anak saya dibantu total. Karna keterbatasan dalam motoriknya. … Cuman 

takutnya kalo buang air besar itu harus dibantu sama microlax, niprolax, sama 

opilax. kalo enggak pake bantuan itu, dia enggak bisa pup, jadi perutnya keras, 

tiap hari itu harus pup". (P5) 

"Lama – lama mundur melemah, enggak bisa angkat kepalanya". (P11) 

"… pakai tracheostomy. … Nggeh (iya) cuman motoriknya yang buat saya 

enggak ada perubahan. … sondenya 60 (ml) x 8 selama usianya menginjak bulan 

6. … ". (P21) 

Beberapa partisipan mengalami hambatan pemenuhan ADL pada anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy seperti mandi, aktivitas bergerak dan berjalan. 

"Saya enggak pernah membatasi kegiatan apa pun, gosok gigi bisa, nulis bisa, 

pakai baju yang agak susah tergantung sama tipe bajunya. Kalau mandi kadang 

dibantu, Dia juga enggak bisa jalan, jadi kalo kemana – mana merangkak sama 

digendong teh". (P4) 

"Kedua anak saya mengalami kemunduran. Jadi untuk aktivitas kadang saya 

bantu. Seperti makan bisa sendiri, BAB dan BAK enggak ada masalah, kalo mandi 
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kedua anak saya bisa sendiri tapi perlu pendampingan, kalo jalan emang enggak 

bisa". (P6) 

"Untuk mandi sendiri belum bisa, jadi saya yang selalu mandiin. Agak susah 

untuk geraknya memang". (P7) 

"Alhamdulillah enggak pernah sembelit, lancar, karna dia kan suka sayur 

mayur. Dia paling suka rebusan sama sambal. Dia kalo mandi kadang dibantu, 

kadang bisa sendiri. Dia dari dulu enggak bisa jalan. Alhamdulillah geraknya 

masih lumayan aktif". (P9) 

"… terus kalau perawatan sekarang ya karena anak-anak kebetulan mungkin 

tipenya tipe 2 yang masih kuat, jadi aku sehari hari memperlakukan mereka seperti 

anak – anak biasa, kayak makanan, mandi, … ya aku kalau anak – anak aku mandi 

biasa ke kamar mandi sehari dua kali diguyur kayak gitu. Cuman ya tetep terbatas 

dengan motoriknya". (P10) 

"Dia kalo jalan itu enggak ada fasenya untuk jongkok berdiri, sampai 

sekarangpun dia belum bisa untuk jongkok berdiri. Masalahnya ada di situ, nah 

awal mulanya gitu kan. Jadi kalo dia mau berdiri tuh rambatan, rambatan dulu, 

tapi kalo udah berdiri udah jalan yaa dia jalan. Cuman emang dilihat dari yang 

lainnya, dia kekuatan ototnya emang lebih lemah, dia enggak kuat jalan jauh, dia 

gampang capek. … Kalo kemandiriannya sesuai dengan kebutuhannya dia aja sih. 

Sekiranya kalo dia mampu, tapi dia males, yaa kita biarin aja biar dia mandiri, 

perlu pengawasan juga. Dia enggak bisa naik sepeda kayuh dari dulu". (P14) 

"Kalo orang lihatnya enggak setiap hari itu kesannya dia ajek (tetap), tapi kalo 

yang tiap hari lihat dia, setiap hari ngerawat dia, walaupun saya sedikit gitu 

walaupun dari kemampuan makan dia ada peningkatan makan sedikit. Tapi kalo 
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dari kemampuan otot gitu sih menurut saya masih banyak yang harus dikejar, 

banyak PR nya. Kontraktur di kaki kiri tambah dia badannya gede (besar), 

kontrakturnya derajatmya agak nambah". (P17) 

Beberapa partisipan mengalami hambatan pemenuhan ADL pada anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy seperti BAB, BAK dan aktivitas berjalan. 

"Anak pertama saya kalo dulu bisa diberdiriin pipisnya, kalo sekarang enggak 

bisa. … Waktu itu anak terakhir saya masih bisa ngayuh sepeda, meskipun 

penekanannya kurang. Kalo sekarang enggak bisa, mungkin dia (anak terakhir) 

didorong (sepedanya) terus dia kayuh. Naik tangga juga enggak bisa, kalo 

sekarang jalan cepat dia (anak terakhir) sering jatuh, jalannya tuh kayak paha 

saling nempel. Dia (anak terakhir) tremor lebih sering. Tremor dari 1,5 tahun lah 

tremornya itu". (P8) 

"Kalo sesek malam hari sih enggak mbak, kayaknya kalo saya perhatiin 

memang anak saya di pernafasannya enggak terganggu yaa mbak, cuman mungkin 

di pencernaan dia yang agak susah karna dari dulu yaa keluhannya sembelit 

sembelit sembelit yaa, makin ke sini makin susah sih mbak. … Kalo anak saya yang 

sakit SMA enggak pernah pake nebu, paling sakitnya yaa sembelit aja, kayaknya 

batuk sesek gitu agak jarang sih mbak, mudah – mudahan enggak juga. … Kalo 

gerak – gerak agak bisa, pokoknya dia itu pinggang ke bawah itu lemah mbak, kalo 

ngesot – ngesot itu masih mau, yaa biasa lah mbak". (P16) 

 

Tema 5. Hambatan Sarana Prasarana 

Hambatan sarana prasarana sering kali dialami oleh partisipan dengan anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy selama anak sebelum dan sesudah 
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didiagnosis Spinal Muscular Atrophy. Hambatan ini dibagi menjadi dua sub tema 

yaitu hambatan fasilitas kesehatan dan hambatan pendidikan. 

1. Hambatan Fasilitas Kesehatan 

Semua partisipan mengalami hambatan fasilitas kesehatan berupa alat medis, 

terapi khusus, petugas fasilitas kesehatan, jarak, biaya. 

a) Alat medis dan terapi khusus 

Semua partisipan mengeluhkan alat medis dan terapi khusus kurang dapat 

dijangkau oleh partisipan, termasuk dengan obat untuk penyakit Spinal Muscular 

Atrophy yang tidak tersedia di Indonesia, dan tidak adanya upaya fasilitas kesehatan 

untuk melegalkan obat tersebut di Indonesia. 

"Saya disarankan untuk mencari second opinion ke Singapura karna 

terbatasnya alat di Indonesia. … Saat di RS N Singapura hari kedua dokter M 

menjelaskan bahwa Jose didiagnosa SMA yaitu Spinal Muscular Atrophy tipe 2. 

Saya tidak mengerti sama sekali dan baru pertama kalinya mendengar penyakit itu 

(SMA), dan dokter bilang bahwa no cure alias tidak ada obatnya sampai hari ini. 

Adapun obat (Nusinersen dengan merk dagang Spinraza) itu masih uji coba di 

Amerika. Di Indonesia belum ada upaya untuk obat itu sampai sekarang". (P1) 

"Saya harus bawa anak saya ke rumah sakit yang minimal ada ICU nya mbak, 

jarang yang ada PICUnya. … Kalo ada obat Spinraza di Indonesia juga bakal 

susah didapat mbak. Sekarang aja masih penelitian di Amerika". (P2) 

"Pada usia 9 bulan anak saya hanya bisa tidur dan miring ke kiri dan kanan. 

Salah satu dokter anak di Cirebon curiga. Dokter bilang kok enggak seperti bayi – 

bayi pada umumnya. Walaupun anak saya keliatan sehat dan gemuk, bahkan 

lincah. Dokter pada saat itu menyarankan MRI dan hasilnya menurut dokter ada 
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saraf terjepit, tulang ekor yang mengalami kemiringan 45o, pembengkakan di 

jantung, dan lain – lain. Sampai usia 2 tahun tidak ada pengobatan apapun dan 

penanganan yang tepat. Sampai usia 2,5 tahun mulailah keliatan badan anak saya 

semakin atropi, tulang, bahkan kaki nya jadi nekuk. … Anak saya dirawat di rumah 

sakit hampir 23 hari dengan penanganan yang minim". (P3) 

"Jadi ini pencegahannya tidak dapat lepas dari terapi … Sedangkan saya di 

rumah sakit daerah udah antre panjang, lama, tapi terapinya cuman sebentar". 

(P4) 

"Sebelumnya udah terapi akupuntur sama pijat di Garut di ibu Y, nah ada 

perubahan juga. Tapi kalo di ibu Y jaraknya jauh jadi agak susah kepedalaman 

juga jadi enggak tiap hari, lebih seringnya ke akupuntur. Waktu dibawa ke 

Makassar, enggak ada dokter akupuntur, jadi dia didiamin aja sama ibunya, jadi 

dia ada kemunduran." (P5) 

"Kalo terapi yaa lumayan jauh yaa". (P6) 

"Udah gitu ya mau gimana lagi kan tetep enggak ada obatnya katanya no cure 

jadi saya disuruh fisioterapi rutin". (P7) 

"… kalo nunggu BPJS kan dalam dua bulan cuman dikasih dua dokter sama 

enam terapi. Proses ke terapinya agak lama yaa, dari dokter anak nunggu sebulan, 

baru ke dokter rehab medik nunggu seminggu, baru terapi. Sementara kalo 

menunggunya kan kita kosong. Kalo anak enggak diterapiin mungkin makin lama 

makin gimana, jadi saya terapiin pribadi. Terus dalam satu bulan itu enam, 

sementara jadwal anak pertama saya kan dalam sebulan bisa sampai 18 kali terapi 

berarti 12 kalinya kita pribadi". (P8) 
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"Dokter bilang kalo ini penyakit langka yang belum diketemukan obatnya. … 

Saya curiganya waktu di klinik itu, dia nih sebulan, saya ke klinik enggak sembuh, 

mungkin karna saya enggak cerita itu di kilinik kalo dia ini SMA, soalnya lidahnya 

ngejamur kan, ada kemungkinan dari obat, saya curiganya dari antibiotik malahan, 

jamur di lidahnya itu". (P9) 

"… mending sekarang ibu udah aja fokus ke fisioterapi, obatnya untuk 

sekarang hanya itu aja". (P10) 

"Enggak semuanya rumah sakit bisa fisioterapi untuk anak saya". (P11) 

"Kita periksain lagi ke rumah sakit, kata dokter T dia flat foot, jadi sejak dia 

flat foot itu dia pake sepatu khusus kurang lebih 1 tahun awal pertama itu dia 

trauma dengan sepatunya dia, kakinya dia, secara dia baru bisa jalan tapi dikasih 

alat bantu dikasih sepatu khusus yang agak berat, agak sakit, ada tonjolannya yang 

membentuk ulkusnya dia, kalo dibuat jalan sakit, akhirnya dia trauma dengan 

sepatu itu, terus dia enggak mau pakai sepatu, enggak mau jalan". (P14) 

"Terus terang itu saya di sini mengeluhkan fasilitas kesehatannya, karena 

diberbagai kota kecil okupasinya cuman ada 1 pasiennya bisa ratusan. Jadi saya 

enggak tahan antrenya, bikin udah males duluan". (P16) 

"Obatnya kan belum ada, bukan berarti enggak ada, selama kita nunggu 

obatnya sampai ada, yang bisa kita lakukan cuma perawatan perawatan dan 

perawatan". (P17) 

"… Dari pihak rumah sakit telfon berkali – kali ke RS S ternyata enggak ada 

(jawaban), akhirnya dialihkan ke ICUnya, karna kan enggak ada PICUnya yang 

ada ICU. … pengobatannya kan emang enggak ada obat khusus, …". (P21) 

b) Petugas fasilitas kesehatan 
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Semua partisipan merasa kecewa, putus asa ketika petugas fasilitas kesehatan 

kurang mengetahui pemahaman penyakit maupun gejala awal dan penegakan 

diagnosis awal penyakit anak partisipan. 

"Hampir seminggu anak saya dipasang alat ventilator, waktu itu dokter 

anestesi sempat mengalami kebingungan ketika akan melepas ventilatornya karna 

kondisi anak saya tidak pada umumnya. Beliau bahkan berkonsultasi pada guru 

besarnya, dan mengambil kesimpulan kalo kasus anak saya ini kasus yang sulit. 

Dokter – dokter (di Indonesia) yang saya datangi sebelum dia masuk RS N 

Singapura mendiagnosa anak saya terkena CP tapi saya tidak yakin karna CP 

adalah kelumpuhan pada otak, sedangkan intuisi saya sebagai seorang ibu anak 

saya otaknya normal, dia bisa merespon sangat baik, bahkan dia sangat cerdas dan 

cepat menangkap setiap apa yang diajarkan. Dan dokter di sini (Indonesia) 

mengatakan bahwa anak dengan CP memang sangat rawan terkena Pneumonia. 

… Saat itu (di RS N Singapura) dokter mengatakan bahwa anak saya bukan terkena 

CP (Celebral Palsy) tapi SMA karna otak anak saya normal sedangkan anak 

dengan CP bermasalah dengan otaknya, pada SMA yang bermasalah adalah otot 

– ototnya". (P1)  

"Terus waktu imunisasi umur 5 bulan saya bilang sama si bu bidan kebetulan 

imunisasi di Puskesmas yaa, bu bidan kok anak saya belum bisa tengkurap yaa. 

Kaan memang kebetulan anaknya gemuk. Jawab bu bidan, oh ndak apa apa bu, itu 

kegemukan. … Terus mulai usia 6, 7 bulan saya coba ikut terapi pijat bayi, down 

sindrom pertamanya kata pihak ibu – ibu pijat bayinya. … Awalnya dokter kira 

Cerebal Palsy tapi yaa ternyata SMA. Waktu saya tahu kalau anak saya SMA, saya 

juga bingung mau tanya siapa, tanya dokter pun enggak bisa sewaktu – waktu. 
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Dokter di RS S, RS SW pun awalnya juga tidak tahu, apa ibu penyakit SMA itu?" 

(P2) 

"… oleh dari anak dikonsul ke bedah anak. Karena perut anak saya membesar, 

seperti anak busung lapar kondisi saat itu. Karena dicurigai oleh dokter ada 

hisprung. … tanpa diagnosa pasti, dan alhamdulillahnya diagnosa hisprung tidak 

ada. … sekarang program BPJS ganti – ganti yaa. Jadi saya harus ke faskes satu 

dulu nanti enggak tahu dirujuk ke rumah sakit yang mana dulu. Di sana belum tentu 

juga tahu sakitnya anak saya. Saya harus cerita lagi dari awal. Pengobatannya 

juga nanti beda lagi". (P3) 

"Nah sampai 1,5 tahun kok anak cuman bisa merangkak kencang, saya kontrol 

dokter begini, enggak, normal kok. emang balita sehat teh, emang kondisinya 

bagus. Kata dokter ahh enggak, normal, kata dia, nanti juga berjalan, saya nih juga 

saya dokter, saya juga berjalan umur 3 tahun. … Sampai 2 tahun ternyata tuh kok 

enggak berjalan juga. … Kata dokternya, nanti juga jalan. saya dikasih vitamin tuh 

untuk kalsium. Setelah 2,5 tahun atau 3 tahun lah enggak ada perkembangan juga. 

Saya ke dokter tuh, dok, menurut saya ini bukan hal yang biasa, ini ada apa – 

apanya yang saya tidak tahu. Itu kan memang dokter umum teh. Jadi saya bilang 

gini, dok saya minta dirujuk ke rumah sakit besar di RS G, mungkin di sana kan 

dokter spesialisnya banyak. Jawabnya dokter, oh yaa udah kalo ibu minta dirujuk 

ke sana saya buatkan. Itu pun atas permintaan saya, bukan dari dokternya. Inisiatif 

saya tuh teh, karna enggak ada perkembangan. … Anak saya dikira CP (Cerebral 

Palsy) di Cirebon, tapi sampai di RS H, semua pemeriksaan tidak berlaku teh, jadi 

diulang semua. sampai ke spesialis anak, kata dokternya, gini bu, saya juga enggak 

tahu kalo tidak menjalani tes DNA. … Dokter tidak menjelaskan sedetail itu 
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(penanganan anak SMA di rumah). Dokter hanya bilang usahakan tidak lepas dari 

terapi, dan harus bergerak terus, tidak diam". (P4) 

"Waktu umur 9 bulan kata dokter yang di Makassar kena usus buntu, mau 

dipotong ususnya". (P5) 

"Anak pertama saya usia 8 bulan ke dokter tumbuh kembang di RS A dengan 

diagnosa awal keterlambatan karna mungkin kurangnya stimulasi orang tua, juga 

sambil ke terapi di bandung namanya S. Di sana juga diobservasi dengan diagnosa 

sama. Setelah usia 1 tahun, anak pertama saya belum ada kemajuan, masih tetap 

mobilisasi segitu aja, malah ada penurunan. Kita pindah ke RS S Bandung 

diagnosa awalnya CP (Cerebral Palsy), tapi karna kecerdasannya tidak terganggu, 

kata dokter ini CP (Cerebral Palsy) langka, tapi harus observasi selama 6 bulan. 

Jadi kita terapi sempat evaluasi 2 kali per tiga bulan, dokter akhirnya menegakkan 

diagnosa SMA. Karna dari hasil observasi anak saya tidak ada kemajuan, malah 

menurun. Kita ada beberapa tes seperti EEG, EMG, CT Scan, akhirnya tetaplah 

diagnosanya SMA". (P6) 

"… terus lalu disuruh tes EMG, periksa darah, juga ckmb tapi hasilnya tuh 

bagus enggak ada masalah normal. Terus dilanjut lagi ke dokter yang diagnosa itu 

menyuruh saya untuk biopsi katanya karena itu tetep curiganya ke arah SMA, 

dibiopsi juga ternyata hasilnya bukan itu. Saya cari lagi dokter yang lain gitu kan, 

sama sih dokter katakan ini bukan SMA kelihatan dari hasil EMG, hasil darah, tes 

ckmb nya bagus tuh kan. Udah gitu saya MRI juga. Puji Tuhan waktu itu hasil 

mrinya bagus yaa, tapi di sisi lain juga kenapa yaa, jadi dokternya juga mungkin 

bingung, waktu periksa apa – apa juga bagus hasilnya. Jadi diagnosanya hypertoni 

aja, bukan Cerebal Palsy, karna hasil dari MRI dari otak sampai bawah juga bagus 
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hasilnya. … Cuman kendala karna mungkin dari dulunya enggak langsung, awam 

juga dokter – dokternya yaa enggak semua tahu juga". (P7) 

"… dia ketemu sama dokter saraf anak di sana, mereka lebih mendiagnosa ke 

Cerebral Palsy ringan, waktu itu umur mau ke 2 tahun. … Dulu pernah minum obat 

waktu diagnosa DMD (sebelum diagnosa SMA) selama 2 bulanan, tapi ke 

badannya tuh jadi ngegemukin, makannya banyak tapi tulangnya jadi gimana gitu, 

ada efek samping ke tulangnya, sama sakit lambung. Untungnya keburu diagnosa 

tes DNAnya keluar sesuai dengan diagnosa awal yang SMA itu jadi berhenti". (P8) 

"Anak kedua saya ini kok aneh ya. Udah umur 1 bulan ini leher kok masih 

lemes ... Tapi setiap kontrol sama dokternya, ya bu tiap anak beda – beda 

perkembangannya kayak gitu ya udah nggak. Tapi sampai umur 3 bulan 4 bulan 

biasanya bayi 4 bulan udah mulai miring kanan kiri kan aku kan pengalaman 

mengurus yang sebelumnya itu anak sepupu. Anak aku belum kelihatannya kok 

lemes gitu ya tapi tapi kok terus berat badannya setiap bulan di kontrolkan masuk 

gitu ya. Nggak ada masalah semuanya terus aku tanya lagi dok ini kan udah 4 bulan 

leher udah mulai mulai sedikit kuat biasanya anak - anak lain 1 bulan ini anakku 

baru di umur 4 bulan, tapi untuk miring kanan kiri kok belum bisa. Ya bu tiap anak 

beda beda. Aku pokoknya hampir di RS H tuh berapa dokter yang aku ganti ah aku 

nggak puas kan sama jawabannya beliau. Ganti dokter anak ganti dokter. Ya udah 

berapa kali ganti itu kalau anak kedua saya sampai akhirnya umur 6 bulan. 

Dokter ini sudah umur 6 bulan kok masih belum bisa sih kenapa. Ya bu, kita ke 

dokter rehab medik ya. Ya udah akhirnya mulai ketemu dokter rehab medik dilihat. 

Simpulan dia waktu itu cuman motorik delay, terlambat aja. Ya alasannya gitu lagi 

ya bu tiap anak beda – beda sekarang kita coba aja mulai fisioterapi. … Udah umur 
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lewat 1 tahun jangankan untuk berdiri ya dari tidur keduduk pun memang belum 

bisa. Tapi waktu itu dokter belum ada kecurigaan penyakit apa – apa ya cuman 

dibilangnya masih lambat aja. Sampai akhirnya umur 19 bulan, dia sakit sakit sakit 

biasa tadinya batuk pilek terus tapi kok kelihatannya lemas banget jadinya. … 

Terus waktu itu ditanganinnya sama dokter saraf anak kebetulan di RS H. Dia kasih 

beberapa diagnosa dengan gejala klinis yang kayak gini mungkin ini mungkin ini 

ada beberapa terus dari satu satu misalnya penyakit apa waktu itu, kita cek ini 

negatif, terus GBS (Guillain Barre Syndrome) ya, cek ambil cairan dari tulang 

belakang. Karena kita saya sama suami bener – bener nggak ngerti sama sekali ya 

udahlah apa yang terbaik aja menurut dokter ya cek. Tapi ternyata hasilnya negatif 

juga". (P10) 

"… dok, gimana saya ke sini kan tujuannya untuk dirujuk untuk bikin sepatu. 

Enggak bisa langsung bu, kaki anaknya ibu enggak bisa napak. Kalo mau ya terapi 

dulu. … Waktu itu ada dokter anak D dia udah tua, minta nomer, saya curiga nih 

anak ibu sakit apa ya? … Sampai sekarang pun saya enggak dihubungi. Di rumah 

sakit BA katanya pengecilan otak aja, mungkin CP kali ya. … Mungkin karna saya 

orang awam, tapi dokter kurang mendukung, ya gimana ya. … Pas udah sampai ke 

dokternya, udah ibu terapi aja. Padahal kan saya ingin tahu anak saya sakit apa. 

Tapi dokternya bilang udah ibu anaknya terapi aja, bar uke sini lagi. Ini spastik 

kakinya. Diagnosanya juga waktu itu kurang ngeh (paham), namanya bahasa 

dokter saya enggak ngerti. … Waktu saya ke Posyandu, umur 3 bulan anak saya 

belum bisa tengkurap. Katanya ibu ke Puskemas aja minta rujukan ke rumah sakit 

besar. Sampai sana, saya disuruh cek rahim. Katanya, ibu ini kendalanya di rahim 
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ibu ini, ibarat pohon aja buahnya bantat lah … Awalnya katanya kena virus. …". 

(P11) 

"Saya ngecek coba tanya ke dokter di Bekasi rumah sakit H. Saya tanya gimana 

ini kok anaknya belum jalan, apa ada masalah enggak. Cuman dokter bilang 

memang ada rata – rata anak mau ngomong dulu, ada yang mau jalan dulu. Saya 

pikir masih normal normal aja. Terus akhirnya dokter bilang tunggu 1,5 tahun itu 

udah paling terlambat, paling telat anak belum jalan. … Saya coba cek karna dari 

pihak keluarga disuruh cek ini anak kenapa karna udah mau 2 tahun sebentar lagi. 

Akhirnya kami cek kami bawa ke Malaysia, ke Penang. Abis dibawa ke sana 

ternyata dokter sana bilang katanya untuk ambil darah, tes darah di Singapura. … 

Umurnya sekitar 2 tahun. … Dokternya bilang nanti dikabarin satu bulan dari hasil 

ini dia bilang. Terus kami pulang dari Singapura ke Jakarta. Tapi belum sampai 

satu bulan, kan ada keluarga di Singapura bantu kami untuk tanya hasilnya ke 

rumah sakit. Terus rumah sakitnya bilang gini, udah bisa keluar satu minggu 

cuman harus keluarga yang datang, enggak bisa diwakilkan karna ini rahasia. … 

Kami konsultasi dan dibacakan hasilnya ternyata anak saya positif SMA tipe 2, 

dokternya vonis SMA tipe 2". (P12) 

"Kita periksain lagi ke rumah sakit, kata dokter T dia flat foot, jadi sejak dia 

flat foot itu dia pake sepatu khusus kurang lebih 1 tahun awal pertama itu dia 

trauma dengan sepatunya dia, kakinya dia, secara dia baru bisa jalan tapi dikasih 

alat bantu dikasih sepatu khusus yang agak berat, agak sakit, ada tonjolannya yang 

membentuk ulkusnya dia, kalo dibuat jalan sakit, akhirnya dia trauma dengan 

sepatu itu, terus dia enggak mau pakai sepatu, enggak mau jalan. Jadi kalo kemana 

– mana dia ngesot dengan kondisinya dia waktu itu. Akhirnya kita konsul lagi kata 
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dokternya, dia mau enggak mau pakai sepatu itu. Bukan dokternya yang nyaranin 

untuk kita gimana – gimana. Kata dokternya, udah emang pakai sepatu itu, enggak 

ada yang lain. Padahal waktu itu juga kita enggak ada pemeriksaan ini itu, dia 

cuman lihat dari bentuk fisiknya sama kekuatan ototnya aja gitu". (P14) 

"Terus abis itu ternyata saya periksain di RSUD di sini cek darah waktu itu 

karna kecurigaannya tokso, setelah tokso semua ternyata didapat hasil kalo ada 

indikasi CMV cuman nilainya masih rendah. Setelah itu sebulan dibantu okupasi 

terapi hasilnya masih sama 1 bulan, masih sama dalam artian perkembangannya 

enggak secepat anak – anak normal. Abis itu saya bawa ke RSUD M, dokter bilang 

hasilnya sama enggak tahu, karna asumsinya masih sama CMV gitu yaa. Kemudian 

saya minta cek apa yaa namanya yg kayak kapsul kepalanya itu apa MRI yaa, 

ternyata saya lakukan MRI di RS M ternyata hasilnya normal, tidak ada, saya 

kurang paham sekitar usia 15 bulanan kali yaa. … Mungkin selama ini karna saya 

di lingkungan kota kecil yaa paling susahnya orang – orang pada belum tahu apa 

itu SMA". (P16) 

"… Terus Prof nya datang bilang ini anaknya ibu kayaknya Cerebral Palsy 

kalo di CT Scan itu pasti nanti hasilnya ada ruam – ruam. Oh gitu dok. Iya ini 

kayaknya Cerebral Palsy, enggak bisa sembuh, gitu kan dokter bilangnya. … Balik 

lagi ke RS SJ CT Scan. Hasilnya bersih, enggak ada ruam, enggak ada sama sekali 

ada apa – apa, hasilnya bersih. Bingung lagi kan saya. Cerebral Palsy tapi hasil 

CT Scannya bersih, anaknya tambah pinter, biasa, enggak ada masalah ya. … Kalo 

sesak nafas paling parah sih kemarin tahun 2016. Dia sampai 9 hari di rumah sakit. 

Masalahnya sepeleh batuk pilek biasa. Dia kan kalo angkatan pilek itu hangat, 

sebenernya dokter itu udah biasa saya periksa ke situ biasanya, ya menurut saya 
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sih seharusnya dia (dokter) paham ya, kan di rekam medisnya ada anak riwayatnya 

apa gitu. Tapi pas saya bawa ke sana, dikiranya DBD hlo mbak, itu batuk hari 

kedua, saya paham kan mbak. … Saya bawa ke rumah sakit periksa, panasnya 

tinggi sampe hampir 39°C. Dokternya kekeh (tetap) dikiranya DBD hlo mbak, cek 

lab. Cek lab hasilnya negatif. Kata dokternya nanti kalo misalnya besok masih 

panas 3 hari bawa ke sini lagi, abis itu suruh pulang. Belum sampai 3 hari, dia kalo 

angkatan flu biasa, biasanya minum paracetamol sehari aja dia udah enggak 

panas. …. Akhirnya saya bawa lagi ke UGD, opname kan. Opname itu dokternya 

masih kekeh (tetap) cek lab DBD lagi. Waktu udah masuk kamar rawat, dokternya 

masih kekeh (tetap) di cek DBD. … Sama dokter lain malah dikiranya jantung. Kata 

dokternya, ini anak ibu seperti jantung karna anaknya juga kan riwayat punya 

CMV juga, kata dokternya karna anak saya punya CMVnya kecil sih cuman 62, 

karna pumya riwayat virus, ada kemungkinan jantungnya terganggu, masa sehari 

udah dinebu 5 kali dia masih sesek, jangan – jangan karna itu kan. … Terus sampai 

9 hari di rumah sakit akhirnya saya beli alat nebu sendiri saya bawa pulang, saya 

diaksih pengantar buat cek jantung, ternyata jantungnya normal. Abis itu selang 

berapa bulan itu dia batuk biasa ya. Baru batuk 2 hari saya bawa berobat. 

Pokoknya tiap kalo batuk sehari semalem enggak kelihatan berkurang, saya bawa 

ke dokter. Dokternya heran, karna kan ganti ganti dokter, masa sih bu ini hari 

kedua? Iya dok, ini hari kedua saya bawa ke sini. Kata dokternya tapi dahaknya 

kok udah banyak banget. … Nah itu waktu mondok (rawat inap) itu mbak sampai 

hari keempat itu obatnya masih paracetamol tok (hanya) hlo mbak. … Paling parah 

waktu 2016 sampai pakai oksigen 9 hari gara – gara batuk doktermya telat 

ngobatin". (P17) 
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"Setelah itu kami kontrol ke RS SR, kok anak saya agak lemes, kata dokter, 

ndak bu mungkin secara penglihatan seketika aja anak ibu agak lemes, dia enggak 

lemes kok bu. … dan tes – tes darah lain itu tidak ada kecurigaan lain, kok lemes 

dicuriganya CP (Cerebral Palsy). Curiganya CP CP CP dan CP, … Waktu sebelum 

didiagnosa SMA, ada kesulitan nungguin anak dengan penyakit yang kurang jelas. 

Terus juga yang dibilangkan gagal nafas, pneumonia, CP itu itu terus. Terus lagi 

muncul dulu ada hernia, tapi hernia kok enggak besar, katanya ada kelenjar yang 

keras, nah tapi enggak terlalu fokus ke situ karna juga kan anak saya ada penyakit 

lain yang lebih ke paru – parunya". (P21) 

Beberapa partisipan merasa kecewa, marah dengan petugas fasilitas kesehatan 

yang kurang peduli dengan partisipan. 

"Sakit seperti anak saya ada yang sebagian tahu ada yang sebagian enggak 

tahu, jadi dikira sakitnya seperti lain – lain (tidak parah). Karna saturasi sudah 

turun, terus gelisah, kita antre ke loket, saya bilang ke si pihak loket pinjam 

colokannya yaa buat suction sama nebul anak saya, dia enggak jawab, enggak apa 

mbak. Sampai kita lari – lari cari colokan buat anak saya. Ada yang bilang ibu 

langsung ke UGD saja". (P2) 

"Saya bawa ke RS H umur 18 – 19 bulan waktu itu. Dicek sana sini sampai 

akhirnya dokter P mengatakan bahwa ini Spinal Muscular Atrophy. Dia ngumpulin 

co ass, dia jelasin gitu ke mereka tentang Spinal Muscular Atrophy. Dia enggak 

jelasin ke saya sih waktu itu, karna ada saya, jadi saya tahu. Dokter bilang kalo ini 

penyakit langka yang belum diketemukan obatnya, dan gejalanya nanti terus 

menurun, penurunan fungsi motorik utamanya. Jadi saya fikir aduh enggak ada 

harapan banget yaa udahlah aku balik kanan, aku cari alternative. … saya ke klinik 
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enggak sembuh, mungkin karna saya enggak cerita itu di kilinik kalo dia ini SMA, 

soalnya lidahnya ngejamur kan, ada kemungkinan dari obat, saya curiganya dari 

antibiotik malahan, jamur di lidahnya itu. Saya baru inisiatif itu waktu minta 

rujukan di Puskesmas". (P9) 

"… jadinya ada si 1 dokter yang aku sebel. dokter rehab medik kalo dateng, 

nah kita udah stres dengan kondisi anak yang kayak gini gitu ya, yang ada dimarah 

– marahin. datang ke sini dimarah – marahin, diomelin gitu – gitu". (P10) 

"Waktu antre, ada keluarga tantara yang kerja di situ padahal dia baru datang, 

itu langsung ditanganin mbak. Sedangkan saya udah antre dari jam 7 pagi, jam 2 

siang baru dipanggil, mungkin itu ya risikonya pake BPJS. Pas udah sampai ke 

dokternya, udah ibu terapi aja. Padahal kan saya ingin tahu anak saya sakit apa. 

Tapi dokternya bilang udah ibu anaknya terapi aja, baru ke sini lagi. … Sebulan 

lagi ke sana juga sama aja, saya kecewa". (P11) 

"Bukan dokternya yang nyaranin untuk kita gimana – gimana. … Padahal 

waktu itu juga kita enggak ada pemeriksaan ini itu, dia cuman lihat dari bentuk 

fisiknya sama kekuatan ototnya aja gitu". (P14) 

"Saya bawa ke RS SJ, di sana dibawa ke poli tumbuh kembang waktu itu 

anaknya cuman dites nyusun balok, terus konsep warna. Saya batin anak saya 

enggak ada masalah sama itu, dia itu udah pelajaran kelewatan maksudnya, udah 

selesai, dia udah mahir kayak gitu". (P17) 

c) Jarak 

Beberapa partisipan merasa jarak tempat tinggal dengan fasilitas kesehatan 

yang lengkap kurang dapat diakses dengan kendaraan roda dua ketika sewaktu – 

waktu emergency. 
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"Ibu nanti pulangnya jangan bawa motor lagi". (P2) 

"Waktu bolak balik rumah sakit anak saya sakit, anak saya bilang capek. … 

Sementara dengan kondisi seperti ini kan enggak bisa dengan kendaraan roda 2". 

(P4) 

"Awal – awal saya ada tentangan di hati, gimana sementara saya harus 

gendong anak pakai motor, kadang kalo bersyar’i kan susah gitu yaa". (P8) 

Partisipan merasa jarak antar fasilitas kesehatan sangat jauh.  

"Ternyata dokter mengatakan anak saya tidak bisa terbang dengan pesawat 

komersil karena pesawat komersil terbang di atas ketinggian 30.000 kaki 

sedangkan pesawat jet ambulance terbang hanya 10.000 kaki. Saat itu anak saya 

memakai ventilator dan bermasalah dengan CO2 dan O2 nya maka semakin tinggi 

ketinggian pesawat oksigen makin menipis. Pesawat hanya bisa menyediakan 3 

tabung oksigen sedangkan dokter meminta 5 tabung oksigen". (P1) 

"… ke rumah sakit GS, itu jauh mbak di Senen (Jakarta). Jadi tiap mau ke sana 

saya pake busway". (P11) 

"Tapi kalo misalnya kita besok ke RS SJ, saya enggak mau pake BPJS, karna 

saya dari ke sini ke sana aja saya udah jauh, saya enggak mau di sana nunggu lama 

dan sebagainya jadi saya pakai umum". (P16) 

d) Biaya 

Beberapa partisipan merasa kurang mampu untuk biaya penegakan diagnosis, 

pengobatan, perawatan dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, 

karena perawatan harus selalu dilakukan. 

"… padahal tagihan di RS MK aja saat itu yang mencapai 160 juta lebih masih 

kurang uang kami, apalagi di Singapura biayanya sangat besar. Kami harus segera 
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mengurus dan membayar deposit di RS N Singapura sebesar Sing $ 46.000 atau 

sekitar hampir Rp 450 juta. … Saya coba telfon ke tempat yang menyediakan 

pesawat ambulance, harga untuk berangkat 1 kali jalan US $ 23.000 atau sekitar 

Rp 300 jutaan. Sedangkan uang yang terkumpul saat itu hanya cukup untuk deposit 

dan memakai pesawat komersil. … Homecare untuk anak saya yang buat kami 

sangat mahal 1 hari 1 juta kadang membuat kami yang secara manusia khawatir, 

takut, uang dari mana segitu banyak". (P1) 

"Tes DNA juga mahal, apalagi kalau ngirim darahnya saja semakin mahal. 

Bisa 1 juta 1 orang biayanya tes DNA ke Jogja. Ada yang 1 juta 3 orang yang di 

sana. Lagian kita tau diagnosa, kasian si pasien enggak bisa sembuh malah kenapa 

– kenapa. Intinya kan terkendala dengan materi, biayanya. Masalah sembuh 

enggak sembuhnya juga enggak. Kan cuman memastikan tipe berapanya". (P2) 

"Jadi untuk semua pengobatan perawatan yang enggak ditanggung BPJS saya 

biaya sendiri, banyak juga mbak". (P3) 

"Dokter bilang, tapi maaf kalo tes DNA tidak bisa dicover oleh BPJS. Saya 

tanya, punten (maaf) dok, berapa nominalnya? Dokter jawab 3 juta untuk 1 orang. 

Saya bingung cari uang dari mana untuk membeli alat bantunya itu. Sedangkan dia 

harus secepatnya memakai itu". (P4) 

"… Tapi kadang – kadang ada obat, sama tindakan yang enggak dicover 

(BPJS)". (P6) 

"Paling hambatannya buat saya sekarang saya jujur saya ibu rumah tangga, 

saya enggak usaha apa – apa sih mbak, jadi kalo finansial buat keperluan anak 

saya banyak dibantu sama keluarga, terutama kakak saya". (P7) 
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"Kadang masalah biaya untuk terapi tidak dicover BPJS, kadang yaa kita 

punya uang segini. Saya tanyakan ke anak, kita terapi apa kita pakai kebutuhan ini, 

akhirnya yaa sudahlah saya bilang buat terapi karna harus. … Kalo di RS saya kan 

hydrotherapy, 1 kali terapi berenang itu Rp 169.000, belum yang lainnya kan, 

kayak fisio, terus kayak yang bebat tuh, itu kan yang paling – paling murah Rp 

120.000. Kalo diitung – itung dalam 1 minggu itu kita untuk terapinya aja sekitar 

1 juta, belum dokternya. Kan 1 juta dikali 4 jadi 4 juta, belum dokternya, dokter 

saraf, dokter rehab medik, belum periksa apa kan tetep harus pakai ini". (P8) 

"Sampai umur 5 tahun anak saya step, kejang, panas, demam, dibawalah ke 

RS B 5 harian, di sana fisioterapi juga. Karna fisioterapi mahal yaa, Rp 100.000 

per 1 jamnya kalo enggak salah waktu itu. Aduh enggak mungkin gitu, saya enggak 

punya uang sebanyak itu, sampai sekarang juga sih, tapi lumayan sekarang ada 

bpjs. Akhirnya saya bingungkan lanjut fisioterapi di RS B gimana gitu kan? 

Sementara mahal.… Jadi saya belum kebayang nih sekarang saya single parent nih 

sekarang, kepala rumah tangga. Dulu saya banyak ke sana kemari ngajar, saya punya 

uang. Sekarang saya masih bingung. Saya enggak berani ambil jadwal di luar yaa karna 

saya harus mgerawat anak saya. Jadi saya belum kebayang masalah finansial". (P9) 

"nah Spinraza itu satu kali dosis pertama itu 11 milyar ya. kalau pun punya 

uang 11 milyar belum tentu bisa beli karna kan belum masuk. udah harganya 

mahal, dapetinnya susah. ya kayaknya itu udah udah nggak mungkin banget ya 

buat aku". (P10) 

"Kalo terapi kadang mandiri biaya sendiri. Semuanya kita sendiri, dari 

keluarga besar enggak ada". (P14) 

"… aktivitas lagi karena makin ke sini itu saya menyadari dia makin banyak 

biaya yaa butuh banyak biaya karna pertama untuk OT nya sendiri aja lah yaa, 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
96 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

yang kedua anak saya itu bolak balik masuk ke rumah sakit entah panas lah apalah 

itu dia bolak balik ke rumah sakit". (P16) 

"Nah kalo yang kayak gen itu saya sendiri semua. … Iya, enggak pernah 

dicover". (P17) 

"Cuman dulu waktu di RS S sering buat tesnya di Kedung Doro, sayakan orang 

awam enggak tahu tes apa, seperti tes CMVnya itu harus biaya sendiri. Jadi kalo 

ada tes – tes khusus penyakit yang belum ada di rumah sakit, tes di luar, cuman 

harganya yang lumayanlah … ". (P21) 

Beberapa partisipan khawatir dikemudian hari biaya perawatan tidak lagi 

difasilitasi oleh asuransi. 

"Saya juga takut kalau lama di ICU enggak dicover BPJS saya dapat biaya 

dari mana". (P2) 

"Untuk kedepannya saya kurang tahu yaa bagaimana". (P4) 

2. Hambatan Pendidikan 

Partisipan mengalami hambatan pendidikan berupa anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy tidak diterima bersekolah di sekolah umum, jarak, 

fasilitas tidak mendukung. 

a) Tidak diterima 

Beberapa anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy tidak diterima 

bersekolah di sekolah umum dikarenakan kurangnya pemahaman penyakit anak 

oleh pihak sekolah. 

"Cuman seharusnya anak saya sudah masuk sekolah kelas satu, tapi karna 

waktu itu enggak diterima dengan alasan penyakit anak saya yang harus pake kursi 

roda jadi sekolah menolak. Padahal anak saya enggak ada kendala 
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dikecerdasannya. Dia bisa jawab semua tes masuk sekolah itu. Sekolah yang deket 

rumah itu mbak". (P3) 

"Saya masih bingung teh, anak saya sekolah dimana yaa? Karna saya 

diberitahu kalau anaknya ibu D ditolak sekolah yang di dekat sini. Bagaimana saya 

teh?". (P4) 

"Takutnya dari luar menganggap kalo berbeda. Kalo sekolah di negeri kasihan 

takutnya dia diusilin jadi bingung mau sekolah dimana. Belum tentu juga bisa 

diterima sekolah karna kondisi anak saya dengan kursi roda". (P5) 

"Untuk sekolahnya karna harus full dibantu jadi nyari sekolahnya agak susah 

sih. Sekolah inklusi kan kalo misalnya dulu pernah ada yang nyaranin udah masuk 

sekolah SLB aja, saya udah cobain ke sana tapi ternyata enggak cocok. Anak 

pertama saya harus sekolah di inklusi. Ada beberapa sekolah inklusi yang di 

Bandung yang saya datengin daftar tapi ujung – ujungnya nolak". (P6) 

b) Jarak 

Beberapa partisipan harus mengantarkan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy dengan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang jauh, dan menggunakan 

kendaraan roda dua yang berisiko. 

"Ngantar sekolah yaa lumayan jauh, naik sepeda motor, saya bawa dua anak 

sama kursi roda juga". (P8) 

c) Fasilitas tidak mendukung 

Beberapa sekolah tidak memiliki fasilitas yang mendukung anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy seperti kursi dan meja khusus, bangunan 

sekolah yang beranak tangga banyak, bangunan sekolah berlantai tiga, tidak ada 

jalur untuk kursi roda. 
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"Untuk hambatan di anak pertama, karna dia kelasnya sekarang di lantai 2 

jadi dia banyak alasan biar enggak sekolah, padahal dulu enggak suka libur 

sekolah. Dan ada beberapa kegiatan sekolah dibatasi. Sedangkan sekolahnya kan 

ada 3 lantai tuh, perpus di lantai bawah, kegiatan makan di lantai atas, sekarang 

dia diposisikan di lantai 2. Jadi kalo enggak ada kegiatan yang penting sekali dia 

enggak turun dari lantai 2 dari segala kegiatannya, kecuali mungkin kalo olah raga 

dia pengen ikut, dia ikutan lihatin yaa, bukan olah raga yang dia olah raga. Kalo 

ada olah raga biasanya diangkut di lantai 3 di Aula, jadi selain olah raga di luar 

yaa di Aula". (P6) 

"… Karena kan anak saya sekolah umum juga, jadi mau nggak mau kan harus 

ada kursi roda. Di sekolahnya enggak ada kursi roda maupun kursi khusus". (P7) 

"Namanya sekolah negeri yaa kita enggak bisa banyak nuntut bahwa ngertiin 

kondisi anak saya. Saya juga harus bisa ngertiin kondisi guru tidak bisa 100% kan 

mendampingin anak saya, apalagi gurunya 1 muridnya banyak". (P8) 

"Apalagi sekarang nih kalo anak saya pakai kursi roda, kelas 5 kan di atas, 

dulu juga kelas 4 di atas, tapi temen – temennya bilang kasihan kalo di atas jadi 

naik turun. …Jadi kursi roda mesin elektrik baru 2 bulan ini, sebelumnya dia kan 

yang manual". (P9) 

"Ya kayak misalnya aku pake kursi roda di sekolah anakku, itu enggak ada 

jalanan yang mendukung untuk kursi roda, mesti yang angkat …". (P10) 

 

Tema 6. Berduka 

Perasaan berduka disampaikan oleh partisipan yang mengalami berbagai 

tahapan berduka. Tahapan berduka tersebut dialami oleh semua partisipan dari anak 
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sebelum didiagnosis hingga anak setelah didiagnosis. Tahap menyangkal dan 

depresi adalah kali pertama yang dirasakan partisipan. Partisipan membutuhkan 

beberapa waktu untuk dapat menerima anak dengan Spinal Muscular Atrophy. 

Beberapa partisipan masih belum bisa menerima penyakit anak, tahap menawar 

disampaikan oleh beberapa partisipan yaitu : 

"Penerimaan kalo sampai sekarang yaa gradasi yaa, artinya tuh proses lah. 

Awalnya saya pasti nolak lah, nolak nolak nolak, nolaknya itu bener – bener yang 

nolak banget awal itu tahun pertama mungkin saya nolak yaa. Tahun kedua mulai 

proses mempelajari. Tahun ketiga yaa saya coba ini, saya anggap anak saya itu 

bukan SMA, anak saya yang SMA ini sama seperti anak saya yang lain, normal. 

Makanya kenapa saya paling males baca hal – hal mengenai SMA, asli saya males, 

enggak mau saya. Lihat di grup gitu kan iih serem banget, males. Jujur itu sangat 

berpengaruh ke fikiran saya gitu yaa, semakin banyak membaca SMA, saya justru 

semakin takut, makin down, akhirnya saya lupakan, saya anggap bukan SMA. 

Risikonya jadi saya enggak tahu apa – apa kan. … Sesekali saya baca grup, tapi 

yaa gitu serem, banyaklah yang serem – serem. Saya lebih ke melupakan, mungkin 

pasrah yaa pasrah, tapi melupakannya yang lebih. Saya berusaha melupakan aja. 

Saya melupakan niatnya untuk saya bangkit, jadi saya enggak mau terngiang – 

ngianglah di fikiran saya, di telinga saya, kalo anak saya dengan SMA, itu saya 

enggak mau gitu. Karna inginnya saya melupakan, jadi jujur saya masih nol 

tentang pemahaman SMA. Saya masih belum tahulah SMA itu seperti apa, yang 

jelas dia anak dengan sangat kekurangan dalam kemampuan motorik, itu aja. Dia 

sangat butuh bantuan motorik". (P9) 

Tahap menerima disampaikan oleh beberapa partisipan lainnya yaitu : 
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"Tidak seharusnya saya marah dan protes kepada Tuhan, saya berdoa minta 

ampun dan saya menyerahkan semuanya di tangan Tuhan. Saya sangat ingin anak 

saya sembuh, saya rela mengorbankan apapun demi kesembuhannya". (P1) 

"Ke medis sudah ke non medis juga sudah, tapi bukan yang dukun – dukun. 

Kami pasrah ikhlas mbak. Dibalikkan lagi yaa sudah, memang ini rezekinya, 

takdirnya mau gimana lagi". (P2) 

"… tapi setelah tahu diagnosa dan tentang penyakit ini, awal syok juga, tapi 

setelah mendapat dukungan dari keluarga dan komunitas SMA, saya semakin 

pasrah, mungkin ini yang terbaik". (P3) 

"Waktu itu saya bingung teh. Astaghfirullah. Saya kaget tahu penyakitnya, 

apakah saya bisa merawatnya? Mungkin Tuhan punya rahasia sendiri yaa kenapa 

anak saya seperti ini. Saya enggak mikir neko – neko (macam – macam). Hidup 

sekali, yaa sudahlah saya memberikan yang terbaik". (P4) 

"Insyaa Allah saya dan keluarga menerima kondisi penyakit anak saya seperti 

ini, ini titipan dari Allah, pasti suatu saat juga bisa jalan, mungkin prosesnya lama, 

tapi insyaa Allah bisa". (P5) 

"Awalnya memang berat yaa. Alhamdulillah saya dan ayahnya sudah bisa 

menerima. … Kalo dari awal diagnosa yaa pasti nangis dulu segala macem. Tapi 

abis itu saya selalu mikir apa yang saya harus lakuin buat anak saya kedepannya, 

enggak pernah mikir aduh gini – gini enggak mau ngerawat. Tapi apa yang udah 

ditakdirkan Allah jadi pengennya ngelakuin yang terbaik terbaik terbaik. Berapa 

lama yaa saya bisa nerima dari down itu, saya lupa, saya sih seiring dengan 

berjalannya waktu aja sih, sampai adiknya lahir, mungkin kurang lebih setahun 

mungkin yaa … Penerimaan yang kedua saya lebih cengeng, mungkin hampir 
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setahun yaa, tapi selebihnya sih enggak. Untuk anak yang keduanya dengan kondisi 

yang sama, sempet sih saya kayak yang yaa Allah kok sampai dua duanya sih, ada 

juga masa – masa yang seperti itu, tapi cuman udah gitu enggak berapa lama, 

karna anak – anak butuh saya yaa". (P6) 

"… cuman karena saya syok juga dengan kata SMA, saya lihat di internet juga 

apa itu SMA gitu nggak percaya juga. Lama – kelamaan sistem penerimaan saya 

semakin meningkat". (P7) 

"… tapi waktu itu saya juga berfikir ohh ini udah jalannya Allah, kalo saya 

dipercaya punya anak seperti ini. Dari situ saya ngobrol sama suami, nyari tahu 

masalah SMA, saya sama suami harus bareng – bareng menerima pasrah dengan 

keadaan apapun anak saya. Sebenernya sih sampai sekarang ini juga mungkin ada 

yaa penolakan – penolakan kecil kalo mungkin dari persenan yaa cuma mungkin 

berapa persen yaa sedikit gitu. Mungkin kalo saya lumayan lama, mulai didiagnosa 

itu 1 tahunan mungkin, saya mulai bisa legowo yaa, pengen yaa udahlah, meskipun 

ada saat – saat penolakan – penolakan itu mungkin 1 tahunan saya bergulat dengan 

saya harus berdamai dengan diri sendiri, hati, dengan segala macem. … sekarang 

alhamdulillah saya lebih istighfar dalam hati, saya lebih bisa legowo, bisa lebih 

menerima, memperlakukan ke anak – anak bisa lebih sabar". (P8) 

"Aku enggak lama ya. Kebetulan aku orangnya tipe-tipe orang yang terima 

terima aja kali ya bukannya pemberontak atau yang gimana. Jadi pas tahu kok ya 

pasti awalnya kenapa begini ya seperti tadi yang aku bilang ya anak-anak yang 

istilahnya kayak kurang gizi aja mereka kan pada sehat-sehat, tapi aku enggak. 

Tapi ya itu justru aku dulu lebih – lebih lamanya waktu aku hamil yang pertama 

anakku didiagnosa sindrom turner itu". (P10) 
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"Perasaan saya namanya anak sakit yaa sedihlah pastilah, tapi kita dari dulu 

udah semangat yakin bahwa kalo itu Allah yang ngasih, mau kayak gimana – mana 

kalo kita mau nolak juga enggak bisa, mau milih juga enggak bisa, itu udah dari 

sanaNya. … Dulu sih sebelum jauh ngerti ohh anak saya sakitnya (SMA) gini hlo, 

kok saya paksain begini suruh belajar begini dia enggak bisa. Kalo dulu masih ada 

pastilah ada perasaan kayak gitu (penolakan), enggak bisa memungkiri kita 

sebagai orang tua yang mempunyai anak yang tidak sesuai dengan yang lainnya 

pasti ada penolakan – penolakan, itu pasti ada lah. Enggak tau yaa kalo berapa 

lama (rasa penolakan) itu, cuman kita mikirnya, anak udah begini, kita berusaha 

gimana caranya agar anak kita enggak tertinggal dengan yang lain". (P14) 

"… Sebenernya selain dibawa ke RS SJ anak saya juga dibawa ke RS HK yaa, 

jadi itu sih yang ngerasa sedih sama ngerasa kayak enggak mampu. Cuman itu pas 

awal – awal aja sih, ke sini – sini udah yaa udah lah sengalirnya aja. Pas bener – 

bener downnya itu 2 harian, pas waktu itu saya fikir perut saya laper yaa enggak 

makan 2 hari, terus saya fikir enggak menyelesaikan apa – apa gitu kan nangis 

nangis yang gitu gitu lah yaa, terus sayanya biasa rutinitas lagi ke kandang, 

aktivitas lagi karena makin ke sini itu saya menyadari dia makin banyak biaya yaa 

butuh banyak biaya karna pertama untuk OT nya sendiri aja lah yaa, yang kedua 

anak saya itu bolak balik masuk ke rumah sakit entah panas lah apalah itu dia 

bolak balik ke rumah sakit. Jadi makin ke sini sih yaa udah yang biasa aja, 

semangat aja". (P16) 

"Denial? Saya sebelumnya udah menyiapkan mental anak saya CP sih ya. … 

Udah enggak yang ngerasa denial gitu enggak sih. …  Saya enggak nolak anak 

saya, justru saya tuh menyalahkan diri saya sendiri. Orang saya yang hamil dia, 
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saya yang ngeladenin (rawat) dia, kadang kan saya mikirnya coba dulu saya 

lahirannya pinter, enggak sampai ketuban pecah dulu. Anak saya dulu kan juga 

dibantu vacum lahirannya. Jadi kan saya sebelum tahu SMA justru mbak, saya 

mengalami fase itu (denial). Ketika anak saya diduga Cerebral Palsy itu saya 

menyalahkan diri sendiri, jangan – jangan Cerebral Palsy gara – gara lahirnya itu 

dibantu vacum, kan otaknya jadi kena gitu ya. Tapi setelah anak saya ketahuan 

SMA, justru saya malah sadar, berarti bukan karna saya, bukan karna yang lain, 

tapi karna Allah yang memberinya seperti itu". (P17) 

"Sangat berat, satu hari satu malam itu saya nangis kayak kebayang yaa Allah 

iki (ini) kenapa anakku dikasih ujian sendiri, sampeyan (Allah) kok tega karna yang 

di Mojokerto saya baru tahu hanya anak saya yang paling parah buat saya. Tapi 

semangatnya saya dari anak saya, matanya, lihat dia bisa diajak bicara, bahkan 

dia ngomong enggak kedengeran cuman bisa lihat saya itu alhamdulillah. Cuman 

kok yang di Mojokerto itu kok cuman saya sampai gitu. … Untuk sekarang ini saya 

bisa nerima. Pokoknya itu baru satu malem itu (setelah anak didiagnosa SMA) baru 

bisa nerima". (P21) 

 

c. Support system orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

di Indonesia 

Support system orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia dibagi menjadi dua tema yaitu asal dukungan dan jenis 

dukungan. Asal dukungan didapatkan partisipan dari diri sendiri, keluarga, sosial, 

petugas fasilitas kesehatan. Sedangkan jenis dukungan berupa dukungan 

emosional, dukungan instrumental, dukungan persahabatan, dukungan informasi. 
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Tema 7. Asal Dukungan  

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan berbagai asal dukungan yang 

didapatkan selama merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di 

Indonesia. Asal dukungan dibagi menjadi empat sub tema yaitu dari diri sendiri, 

keluarga, sosial, petugas fasilitas kesehatan.  

1. Diri Sendiri 

Partisipan memotivasi diri sendiri agar tetap sabar, kuat, ikhlas dalam merawat 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

"… Tapi saya berkata pada dokter saat itu bahwa saya masih percaya mujizat 

dan di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Selama ini saya selalu 

memikirkan hal – hal yang positif dan memperkatakan dengan iman bahwa anak 

saya anak yang normal, anak saya pasti bisa sembuh. Karena saya percaya saya 

masih punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada 

rencanaNya yang gagal". (P1) 

"Dibalikkan lagi yaa sudah, memang ini rezekinya, takdirnya mau gimana lagi. 

… Kami pasrah ikhlas mbak". (P2) 

"Saya semakin pasrah, mungkin ini yang terbaik". (P3) 

"Saya harus kuat, ikhlas dengan kehendak Allah". (P5) 

"Jadi saya yang enggak mau sayanya sendiri jadi lemah gitu yaa, nanti 

mempengaruhi anak – anak. jadi saya jarang sekali nangis di depannya anak – 

anak. Itu pun kita nangisnya sama – sama karna cerita. Saya pengen nunjukkin ke 

anak – anak kalo saya tuh kuat dan ceria dengan keadaan ini, jadi mereka tuh 

nyaman". (P6) 
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"… yaa mudah – mudahan saya kuat ngejalaninnya. Jadi kalo ada apa – apa 

saya harus bisa. Mudah – mudahan bisa, harus bisa". (P7) 

"… Tapi saya percaya Tuhan mentakdirkan saya enggak sendirian. Kalo saya 

miskin, enggak apa – apa saya miskin, karna hidup harus ada yang miskin harus 

ada yang kaya. Jadi selama saya berusaha Insyaa Allah ada jalan". (P9) 

"… kita berusaha gimana caranya agar anak kita enggak tertinggal dengan 

yang lain, motivasi diri sendiri gitu". (P14) 

"Berarti saya harus kuat seperti mereka, mereka dengan anak yang dibawa 

kemana – mana seperti itu enggak malu, masak saya yang anak saya di rumah sakit 

yang enggak dipamer – pamerkan (dibawa keluar rumah) masak aku harus malu, 

masak aku harus bersedih, masak ngerasa saya ini dikasih ujian dewe (sendiri)". 

(P21) 

2. Keluarga 

Partisipan mendapatkan dukungan dan motivasi dari keluarga inti maupun 

keluarga besar. 

"Setiap kami merasa takut, kami datang kepada Tuhan, membuat mezbah 

keluarga berdoa bergandeng tangan bersatu hati mengucap syukur atas segala 

yang kami alami saat ini". (P1) 

"Alhamdulillah seluruh keluarga besar saya … Semua mendukung dan 

memberi semangat yang luar biasa". (P3) 

"Keluarga saya selalu mensupport, membantu merawat anak saya kalau saya 

bekerja". (P5) 

"Kakek neneknya kadang – kadang kalo datang ke rumah yaa ikut bantuin". 

(P6) 
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"Puji tuhannya keluarga saya ada support sampai sekarang, dibantuin mama 

juga". (P7) 

"Saya pun sekarang banyak belajar banget dari anak saya. Suami saya juga 

bantu". (P8) 

"… Sedangkan ayahnya itu kakinya anak saya, tangannya anak saya". (P9) 

"Aku punya temen, saudara yang baik – baik semua. Waktu anak keduaku sakit, 

banyak temen – temenku yang datang". (P10) 

"Kalo dari suami saya sih ngerasa beruntung sekali yaa mbak, … kebetulan 

suami saya deket sama orang tuanya tipe suami yang deket sama orang tuanya, 

saya juga tipe deket sama orang tua saya, … ". (P16) 

"Tapi semangatnya saya dari anak saya, matanya, lihat dia bisa diajak bicara, 

bahkan dia ngomong enggak kedengeran cuman bisa lihat saya itu alhamdulillah. 

… Saya sama suami yang dari awal sampai sekarang ngerawat. Ada mbahnya 

(nenek) dari keluarga saya menemani di RS S". (P21) 

3. Sosial 

Partisipan mendapatkan dukungan dari sosial seperti teman, komunitas, hingga 

orang yang tidak dikenal parisipan maupun keluarganya. 

"Selama anak saya di rawat di ICU RS MK, di RS N Singapura, di rumah pun, 

banyak pendeta, teman - teman, pendoa dari berbagai gereja datang silih berganti 

untuk menjenguk dan mendoakan anak saya. Terimakasih Tuhan sudah kirimkan 

mereka untuk mensupport doa dan dana kepada kami. … Kemudian saya mencari 

informasi tentang dokter – dokter di RS N Singapura dibantu teman saya M dan 

suaminya U. Mereka membantu saya untuk membuat appointment dengan dokter 

di sana. Bersyukur saya punya teman seperti mereka yang banyak membantu saya 
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saat itu. Dan saya sangat terbantu dengan adanya Komunitas Spinal Muscular 

Atrophy Indonesia saat ini ". (P1) 

"Tetangga saya membantu share di kita.com, dicarikan donatur, tapi yaa 

enggak dapat banyak mbak. Cuman dapat Rp 30.000, yaa mungkin enggak rezeki 

enggak apa – apa, biarpun rezeki dapat ratusan jutapun bisa beli ventilator, apa 

bisa saya merawat seperti yang di sini (RS). Saya juga takut kalau lama di icu 

enggak dicover BPJS saya dapat biaya dari mana. Semua sampai saat ini dicover 

BPJS. … Dulu kan mimik susunya dikira alergi. Waktu masuk di komunitas 

(Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia) banyak yang memberi saran 

tentang susu anak saya. … Jadi setiap hari sampai bapak – bapak ojeknya tanya, 

sampai kasian, semua mendoakan anak saya". (P2) 

"Alhamdulillah … bahkan teman – teman saya, orang – orang di sekitar saya 

semua mendukung dan memberi semangat yang luar biasa. Dan dukungan teman 

– teman komunitas di Cirebon (yayasan yang selama ini bantu anak saya untuk 

berobat, dan lain – lain). Satu tahun yang lalu anak saya bergabung dengan 

komunitas SMA dan bertemu dengan banyak teman di sini". (P3) 

"Jadi sampai sekarang ini saya dibantu keluarga, teman – teman, jemaat 

gereja". (P7) 

"… Saya masih punya banyak temen – temen yang baik, alhamdulillah, banyak 

temen – temen yang ngedukung, banyak yang perhatian sama anak saya, banyak 

yang sayang. … Alhamdulillah banyak yang bantu dari komunitas". (P8) 

"Support yang paling mengena adalah komunitas, walaupun saya belum kenal 

sama komunitasnya. … SD alhamdulillah yang punya sekolahnya sahabat saya, dia 

sayang banget ke keluarga kami". (P9) 
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"Aku punya temen, saudara yang baik – baik semua. Waktu anak keduaku sakit, 

banyak temen – temenku yang datang". (P10) 

"Dari TK dia enggak ada masalah sih, … tapi sama temennya sama gurunya 

udah dikasih pengertian bahwa kondisi anak begini. … Kalo komunitas saya baru 

bergabung dengan komunitas SMA, …". (P14) 

"… alhamdulillah sekali lingkungan saya itu tahu agama yaa. … Waktu itu 

sama dimasukkin grup komunitas sama pak A, saya hubungin mamanya J dulu, …". 

(P16) 

"Kalo support system dari temen – temen di grup. … Yang bener – bener 

perhatian ya cuma keluarga saya, sama temen – temen di grup". (P17) 

"Alhamdulillah di sini ada temen kayak njenengan (kamu) dan temen – temen 

yang lain waktu di WA (whatsapp) …". (P21) 

4. Petugas Fasilitas Kesehatan 

Beberapa partisipan mendapatkan dukungan dari petugas fasilitas kesehatan. 

"Saya disarankan untuk second opinion dan saya menyetujui saran dokter RS 

MK dan direkomendasikan ke RS N Singapura dan dirujuk ke tim dokter D yg biasa 

menangani masalah paru anak di sana. … Saya dibantu perawat di RS N Singapura 

untuk mendapatkan kamar penginapan free dengan harus daftar dulu di dokter dan 

perawatnya untuk nanti di applykan ke pihak Mc Donald". (P1) 

"Lama – kelamaan pihak ICU kasian sama saya, karna harga susunya mahal, 

jadi susunya dikasih sama pihak ICU dengan susu PE sampai sekarang". (P2) 

"Dari situ (UI) anak saya dikasih pengobatan ke sana kemari". (P5) 

"Dokter R nerangin garis besarnya seperti ini, dia ngasih bacaan ke saya, 

banyak share bacaan lewat wa, terus saya cari sendiri". (P8) 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
109 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

"Dulu jawaban dokter J nya, ibu penyakit ini belum ada obatnya, kalau Ibu cek 

pun saya rasa sayang sayang uang deh, katanya gitu. Mending sekarang Ibu udah 

aja fokus ke fisioterapi, obatnya untuk sekarang hanya itu aja, …"(P10) 

"Disaranin sama suster Puskesmas untuk fisioterapi ke RS BA. Disuruh ngurus 

BPJS, nanti dibantu overin". (P11) 

"Setelah dia trauma dengan pake sepatu itu, kita konsul sama fisioterapis, … 

Kalo pemeriksaan kita pantau sama dokter anak, … Kata terapisnya coba konsul 

sama dokter saraf anak, …". (P14) 

"Dokter menjelaskannya penyakit genetik. …". (P16) 

"… pihak rumah sakit juga bantu". (P21) 

 

Tema 8. Jenis Dukungan 

Jenis dukungan partisipan selama merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia dibagi menjadi empat sub tema berupa dukungan 

emosional, dukungan instrumental, dukungan persahabatan, dukungan informasi. 

1. Dukungan Emosional 

Partisipan mendapatkan dukungan emosional berupa empati, peduli, dan 

perhatian dari keluarga. 

"Puji Tuhan saya memiliki keluarga yang mensupport saya. Suami saya selalu 

menemani saya dan anak saya". (P1) 

"Alhamdulillah seluruh keluarga besar saya semua mendukung dan memberi 

semangat yang luar biasa". (P3) 

"Alhamdulillah.. Keluarga saya peduli dengan saya dan anak – anak saya. 

Orang tua dan adik saya selalu membantu saya". (P5) 
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"Kakek neneknya kadang – kadang kalo datang ke rumah yaa ikut bantuin". 

(P6) 

"Puji Tuhannya keluarga saya ada support sampai sekarang, dibantuin mama 

juga". (P7) 

"Alhamdulillah anak saya itu kuat. Anak saya saat ini mungkin udah tau 

dengan kondisi penyakitnya nanti tuh pada akhirnya akan seperti ini. Saya pun 

sekarang banyak belajar banget dari anak saya. Dari cara dia menerima, cara dia 

harus bersikap, semangatnya, sabarnya, dia enggak pernah ngeluh, aduh saya 

sakit, aduh saya kayak gini kayak gitu enggak. Alhamdulillah selama ini dia enggak 

pernah kayak gitu. Malahan dia sering ngajarin saya buat harus kuat. Ada saat – 

saat kemaren – kemaren anak saya bilang bun, badan aku bakalan melemah, otot 

aku bakal melemah, tapi hati aku enggak bakalan melemah bun. … Tapi kalo 

ngelihat anak pertama saya dia enggak pernah mengeluh". (P8) 

"Yang selalu ngikutin perkembangan anak saya yang sakit selalu ayahnya, 

saya malah enggak. Yang selama ini merawatnya yaa ayahnya. ... Ayahnya rajin 

sampai hari Minggu ikut ke komunitas SMA untuk seminar pernafasan anak SMA. 

.... Tapi ayahnya itu sampai terakhir, sehari sebelum serangan itu ayahnya masih 

angkat junjung anak saya". (P9) 

"Aku punya temen, saudara yang baik – baik semua. Waktu anak keduaku sakit, 

banyak temen – temenku yang datang". (P10) 

"Kalo dari suami saya sih ngerasa beruntung sekali yaa mbak karena suami 

saya itu orang yang sangat perhatian, jadi dia membebaskan saya untuk tahu mana 

butuh aktualisasi saya sendiri, mana waktu untuk anak, mana waktu untuk dagang. 

Jadi dia enggak yang ngelarang atau gimana enggak, dia support support aja sih 
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selama ini, malah dia lebih sering kalo misalnya saya kelihatan enggak enak badan 

gitu yaa walaupun dia pulang dari kantor dia yang mijetin saya, padahal saya yang 

di rumah yaa. Kalo suami sih enggak ada masalah sih mbak kayaknya selama ini 

selama jalannya anak saya didiagnosa 2 tahun. … Iya tahu, tahu dari awal, 

karnakan kebetulan suami saya deket sama orang tuanya tipe suami yang deket 

sama orang tuanya, saya juga tipe deket sama orang tua saya, jadi yaa udah pas 

awal – awal mereka sarananin ke pijet ini pijet ini, …". (P16) 

"Tapi semangatnya saya dari anak saya, matanya, lihat dia bisa diajak bicara, 

bahkan dia ngomong enggak kedengeran cuman bisa lihat saya itu alhamdulillah. 

… Saya sama suami yang dari awal sampai sekarang ngerawat. Ada mbahnya 

(nenek) dari keluarga saya menemani di RS S". (P21) 

Beberapa partisipan mendapatkan dukungan emosional berupa empati, peduli, 

dan perhatian dari petugas fasilitas kesehatan. 

"Suster dan dokter selama ini banyak yang peduli dengan anak saya. Tuhan 

mudahkan untuk perawatan anak saya melalui mereka". (P1) 

"Dari pihak rumah sakit menyuruh bapaknya kerja, suruh kerja aja bu 

bapaknya, kasian tiap hari kebutuhannya pakai apa. Kerja apa aja bu enggak apa 

– apa, realita aja". (P2) 

"Di RS H saya bertemu dengan dokter yang menerima keluhan pasien atau 

konseling, dari beliau saya dipertemukan dengan bu D, saya tidak tahu kalau 

ternyata dekat dengan rumah saya, dari rumah sakit itu lah saya tahu ternyata 

anaknya penderita penyakit yang sama". (P4) 

"Dari situ (UI) anak saya dikasih pengobatan ke sana kemari". (P5) 
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"Alhamdulillah di sana (rumah sakit di Bandung) dokter – dokternya baik, jadi kalo 

ada obat atau tindakan yang enggak dicover, selalu dikomunikasikan. Meskipun 

pasien pakai BPJS atau enggak, perawatannya disamain". (P6) 

"… Kalo ketemu dokter – dokter juga yang baik … Dokter R nerangin garis 

besarnya seperti ini, dia ngasih bacaan ke saya, banyak share bacaan lewat wa, 

terus saya cari sendiri". (P8) 

"Dulu jawaban dokter J nya, ibu penyakit ini belum ada obatnya, kalau Ibu cek 

pun saya rasa sayang sayang uang deh, katanya gitu. Mending sekarang Ibu udah 

aja fokus ke fisioterapi, obatnya untuk sekarang hanya itu aja, …"(P10) 

"Setelah dia trauma dengan pake sepatu itu, kita konsul sama fisioterapis, 

katanya, coba mbak copot dulu, jangan dulu dipakaiin, pulihkan dulu dia dari 

trauma supaya anaknya mau berjalan lagi, karna sebelumnya dia emang bisa 

berjalan, malah dikasih alat bantu, akhirnya dia enggak mau jalan. … Kalo 

pemeriksaan kita pantau sama dokter anak, katanya coba deh nanti di rumah sakit 

MK, dari situ kita nelfon, katanya dokternya lagi sekolah di Amrik nanti 2 tahun 

lagi baru pulang. Terus akhirnya kita ke fisioterapi aja sambil memulihkan 

kemampuannya dia. …. Kata terapisnya coba konsul sama dokter saraf anak, 

emang kita selama ini enggak pernah konsul sama dokter saraf anak kan, karna 

dari dokter yang pertama udah ngomongnya kalo ini ahh ini flat foot. …". (P14) 

"Dokter menjelaskannya penyakit genetik. …". (P16) 

"Enggak ada kesulitan akses ke fasilitas kesehatan, sementara ini kalo anak 

saya dimana – mana semenjak masuk ke RS S terus dibawa kemana – mana tuh 

selalu lebih mudah. Ke rumah sakit tipe A, tipe B, terus di rumah nanti kontrol, 

BPJSnya pun lebih mudah. Enggeh (iya) tercover BPJS dari awal. Dari RS S juga 
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tercover BPJS, cuman enggak tahu plavon – plavonnya di sana kayak gimana, 

pihak rumah sakit juga bantu". (P21) 

Partisipan mendapatkan dukungan emosional berupa empati, peduli, dan 

perhatian dari sosial seperti teman, komunitas, orang yang tidak dikenal. 

"Kami merasa dikuatkan melalui mereka yang selalu memberikan semangat 

kepada kami untuk terus berjuang untuk anak saya". (P1) 

"Jadi setiap hari sampai bapak – bapak ojeknya tanya, sampai kasian, semua 

mendoakan anak saya. … Saya bergabung dengan grup Komunitas Spinal 

Muscular Atrophy Indonesia, alhamdulillah banyak yang memberikan perhatian 

kepada anak saya". (P2) 

"Alhamdulillah seluruh keluarga besar saya bahkan teman – teman saya, 

orang – orang di sekitar saya semua mendukung dan memberi semangat yang luar 

biasa. Dan dukungan teman – teman komunitas di Cirebon (yayasan yang selama 

ini bantu anak saya untuk berobat, dan lain – lain)". (P3) 

"Saya kenal dengan bu D, dan banyak support dari beliau teh, karna penyakit 

anak kita sama, jadi saya sering bertanya – tanya ke beliau". (P4) 

"Saya mendapatkan banyak informasi tentang penyakit anak saya dengan 

adanya Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia dan banyak yang sharing 

tentang kondisi anak mereka ". (P5) 

"Ada beberapa teman yang support saya. Saya juga join grup Komunitas 

Spinal Muscular Atrophy Indonesia. Alhamdulillah banyak informasi dan sharing". 

(P6) 

"Semenjak saya bergabung di Komunitas SMA, saya ketemu dengan orang tua 

yang lain, kita saling menguatkan, yaa mudah – mudahan saya kuat ngejalaninnya. 
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Saya dikuatkan juga sama temen – temen gereja. … Puji Tuhan temen sekolahnya 

enggak ada yang bully sama sekali. Yang saya rasain temen – temennya banyak 

yang bantu di kelas, karna kan saya nunggu di luar kelas. Pihak sekolah bisa 

menerima kondisi anak saya". (P7) 

"Saya ketemu bu L itu saya rasa dikasih lihat bahwa ternyata mereka itu punya 

masa depan, mereka bisa sukses, mereka bisa mandiri, kalo misalkan kita bener 

ngerawatnya, cara menanganinya seperti apa. … Alhamdulillahnya anak pertama 

saya di tempatin di lingkungan yang baik banget, temen – temennya baik, saya 

enggak pernah denger atau anak saya denger mereka ngebully, mereka selalu 

bantu waktu saya dateng ke sekolah, mereka nyamperin. … Saya masih punya 

banyak temen – temen yang baik, alhamdulillah, banyak temen – temen yang 

ngedukung, banyak yang perhatian sama anak saya, banyak yang sayang. … 

Selama anak saya kemana – mana banyak yang sayang, banyak yang tulus. Dibalik 

saudara – saudara yang udah enggak peduli, Allah adil kepada saya. … Ketemu 

bu L itu baru – baru saya, saya bisa ngobrol itu baru 2 bulanan ini. Di situ saya 

kerasa banget, jadi pribadi saya bisa lebih berubah yaa, bisa lebih sabar, ke anak 

– anak harus bisa seperti apa untuk penanganan di rumah seperti apa. 

Alhamdulillah banyak yang bantu dari komunitas, dari berbagi pengetahuan". (P8) 

"Support yang paling mengena adalah komunitas, walaupun saya belum kenal 

sama komunitasnya. … Cuma bersyukur ada grup, makanya saya nongol di grup 

kapan, yaa kalo emergency, anak saya demam gimana yaa? Baru saya nongol di 

grup. … Tapi perhatian dari orang – orang kepada saya, yang notabenenya bukan 

keluarga sama sekali. … Alhamdulillah enggak ada kesulitan selama sekolah, 
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waktu paud dan TK sama saya, SD alhamdulillah yang punya sekolahnya sahabat 

saya, dia sayang banget ke keluarga kami". (P9) 

"Dari TK dia enggak ada masalah sih, cuman masalah dari jalannya aja agak 

susah kan, pernah jatuh tapi sama temennya sama gurunya udah dikasih 

pengertian bahwa kondisi anak begini. Alhamdulillah dari TK sampe sekarang 

enggak ada anak yang ngebully, enggak ada anak yang ini lah sama dia, bermain 

yaa bermain aja. … Semua mendukung dan membantu saya dalam merawat anak. 

Kalo komunitas saya baru bergabung dengan komunitas SMA, alhamdulillah … 

banyak banget maanfaat yang didapet dari itu, saling menguatkan aja dari 

kelompok SMA ini". (P14) 

"Waktu itu sama dimasukkin grup komunitas sama pak A, saya hubungin 

mamanya J dulu, baru ngasih tahu nomernya pak A, terus saya hubungin pak A 

jadi saya di RS SJ dibantu sama pak A, dibantu dikenalin sama dokter dokternya, 

karna kan beliau udah lebih lama dulu yaa di RS SJ, anaknya kan di RS SJ jadi 

udah tahu seluk beluknya gitu, saya dikasih tahu nformasinya sama pak A. Kalo 

saya tahu mamanya J dari instagram, saya cari – cari SMA terus ketemu ig nya 

mamanya J terus saya kontak beliau, terus beliau mengarahkan ke pak A. Setelah 

itu pak A baru dimasukkin ke grup. Jadi waktu itu memang masih awal – awal sih 

mbak, belum banyak sebanyak sekarang". (P16) 

"Jadi kalo menurut saya justru dukungan yang sebenar – benarnya itu dari 

yang senasib sama saya, dari temen – temen di grup". (P17) 

"Alhamdulillah di sini ada temen kayak njenengan (kamu) dan temen – temen 

yang lain waktu di WA (whatsapp), dibantu entah itu apa pengetahuan sakitnya 

langka, dan semangat – semangat ngerawat kan sebenernya itu dari mereka bukan 
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dari saya. Silaturrahmi kan umurnya panjang, bahagianya kan luar biasa, kalo kita 

sendiri kan yaa Allah enggak onok sing ngewangi (enggak ada yang bantu) yaa 

Allah enggak onok sing nulungi (enggak ada yang tolong) malah tambah stres 

mbak. …  Saya dulu waktu di RS S enggak begitu semangat, tapi waktu di Mojokerto 

saya lebih semangat, karna satu, saya deket dari rumah, istilahnya saya tidak 

sendiri di sini, dijenguk sama warga – warga. Kedua saya di sini ketemu sama 

banyak orang yang ngasih semangat, ketemu sama orang tua dari yang anaknya 

sakit jantung bocor, masih banyak yaa yang kurang dari anak saya". (P21) 

2. Dukungan Instrumental 

Partisipan mendapatkan dukungan finansial dari berbagai sumber, seperti 

dengan bekerja keras sendiri, suami, keluarga, teman, komunitas, orang yang tidak 

dikenal. 

"Puji Tuhan mesin ventilator yang harus kami siapkan sebagai syarat untuk 

kami boleh membawa pulang anak saya ke rumah sudah dapat kami penuhi. 

Beserta tim suster medis yang akan disiapkan untuk homecare anak saya. … Di 

saat uang untuk kebutuhan anak saya mulai menipis. Tuhan selalu kirim dana itu. 

Entah dari teman atau orang yang tidak kami kenal". (P1) 

"Lama – kelamaan pihak ICU kasian sama saya, karna harga susunya mahal, 

jadi susunya dikasih sama pihak ICU dengan susu PE sampai sekarang. … Enggak 

ada mbak dari keluarga. Kita semua sendiri. Sampai kemarin itu saya minta tolong 

dicarikan donatur sama tetangga saya buat beli oksigen konsentrat. Semua usaha 

sendiri, yaa kerja, yaa jualan mbak". (P2) 

"… dan dukungan teman – teman komunitas di Cirebon (yayasan yang selama 

ini bantu anak saya untuk berobat, dan lain – lain)". (P3) 
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"Kalo finansial buat keperluan anak saya banyak dibantu sama keluarga, 

terutama kakak saya. … Pihak sekolah bisa menerima kondisi anak saya, dan saya 

sempat meminta keringanan kepada sekolah, dan sekolah bisa membantu dengan 

adanya surat keterangan RT dan RW". (P7) 

Partisipan mendapatkan dukungan alat medis dari berbagai sumber, seperti 

dengan bekerja keras sendiri, suami, keluarga, teman, komunitas, orang yang tidak 

dikenal. 

"Ada beberapa alat medis yang dibantu dari sumbangan temen – temen saya 

dan orang yang enggak saya kenal, itu pun saya enggak tahu apa – apa, tiba – tiba 

dikasih. Sebagian saya beli sendiri tiap berapa minggu sekali". (P1)  

"Saya minta tolong ke tetangga, tolong carikan donatur oksigen konsentrat, 

dishare sama dia di facebook mbak. Alhamdulillah sehari dapat bantuan langsung 

datang". (P2) 

"… kemudian donatur itu datang ke rumah untuk survei dan melihat anak saya. 

Ternyata memenuhi syarat untuk disubsidi. Yang subsidi hanya kursi roda". (P4) 

"Untuk kursi roda dan brace puji Tuhan ada yang bantu dari jemaat saya di 

gereja". (P7) 

"… Saya juga banyak dibantu (alat medis)". (P8) 

"Dapet bantuan kursi roda dari bu L itu semuanya. …  Buktinya kursi roda 

dapet 2 (1 manual, 1 elektrik) dari bu L". (P9) 

"Kemarin udah dikasih sama mama Q, tapi belum aku ambil. kan mama Q 

punya adik di sini, kebetulan adiknya punya dua, kan kemarin aku main ke 

rumahnya. udah dikasih cuman belum aku ambil dan mungkin dalam beberapa 

tahun ini aku ngerasa belum terlalu perlu banget ya". (P10) 
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Partisipan mendapatkan dukungan tugas, beban kerja dari berbagai sumber, 

seperti diri sendiri, suami, keluarga. 

"Dulu saya ada mbak (ART) yang bantuin saya bersih – bersih rumah. 

Sekarang enggak ada (ART), saya sendiri. Yaa kadang ama (nenek) nya ke sini 

bantu – bantu. Tiap seminggu sekali biasanya ada cleaning service". (P1) 

"Kalo mandi masih saya bantu, kadang yaa sama kakaknya". (P3) 

"Keluarga saya selalu mensupport, membantu merawat anak saya kalau saya 

bekerja". (P5) 

"Selama ini yang merawat kita berdua aja. Kakek neneknya kadang – kadang 

kalo datang ke rumah yaa ikut bantuin. Dari kecil saya yang merawat sendiri sama 

ayahnya. Jadi sering bagi pekerjaan rumah sama ayahnya". (P6) 

"Saya enggak pake pengasuh, jadi semua saya sendiri. Kadang ada mama yang 

bantu ". (P7) 

"… mungkin yaa suami bantu – bantu di rumah". (P8) 

"Iya kalo keluargaku terutama karna deket ya. Aku punya adik dua cowok, tapi 

yang satu tinggalnya di Ambon. Jadi yang satu cowok di sini yang barusan itu. Ya 

alhamdulillah sih mereka terutama bapakku dulu waktu sehat itu yang jadi 

andalan. Maksudnya aku apa – apa karna kan ibu udah diabetes dari lama, orang 

diabetes kan lemes boro – boro bisa gendong anak – anak ya udah nggak bisa. Jadi 

apa – apa pasti sama bapakku. …" 

"… di rumah sama mbah". (P17) 

3. Dukungan Persahabatan 

Partisipan mendapatkan dukungan perasaan solidaritas dari berbagai sumber, 

seperti suami, keluarga, teman, komunitas, orang yang tidak dikenal. 
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"… Bersyukur saya punya teman seperti mereka yang banyak membantu saya 

saat itu". (P1) 

"Alhamdulillah tetangga ada yang bantu mbak". (P2) 

"Alhamdulillah seluruh keluarga besar saya bahkan teman – teman saya, 

orang – orang di sekitar saya semua mendukung dan memberi semangat yang luar 

biasa. Dan dukungan teman – teman komunitas di Cirebon (yayasan yang selama 

ini bantu anak saya untuk berobat, dan lain – lain). Satu tahun yang lalu anak saya 

bergabung dengan komunitas SMA dan bertemu dengan banyak teman di sini". (P3) 

"Saya kenal dengan bu D, dan banyak support dari beliau teh, karna penyakit 

anak kita sama, jadi saya sering bertanya – tanya ke beliau". (P4) 

"Banyak teman dan orang lain yang support saya". (P5) 

"Ayahnya (suami) selalu menguatkan saya, kalo saya udah mulai sensitive, 

suami saya bilang sok sedih, nanti 5 menit lagi udah ceria. Jadi membantu banget 

suami saya". (P6) 

"Semenjak saya bergabung di Komunitas SMA, saya ketemu dengan orang tua 

yang lain, kita saling menguatkan.… Saya dikuatkan juga sama temen – temen 

gereja". (P7) 

"Saya masih punya banyak temen – temen yang baik, alhamdulillah, banyak 

temen – temen yang ngedukung, banyak yang perhatian sama anak saya, banyak 

yang sayang. Selama anak saya kemana – mana banyak yang sayang, banyak yang 

tulus". (P8) 

"Selama ini yang paling perhatian mah bu L. Makanya kalo ada apa – apa yaa 

saya ke dia aja gitu. Jadi dia tahulah kabar anak saya sehat dan sakit, itu orang 

yang pertama saya kasih tahu tuh bu L". (P9) 
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"Aku punya temen yang baik – baik semua. Waktu anak keduaku sakit, banyak 

temen – temenku yang datang". (P10) 

"Sebenernya sih kalo menolak saya pikir enggak yaa, karna alhamdulillah 

sekali lingkungan saya itu tahu agama yaa, jadi lambat tahun. Pas awal bukan 

menolak yaa tapi sedih, kenapa kok begini tapi lama kelamaan kita itu menyadari 

kalau anak saya titipan Allah, jadi ke sini sini sih perasaan sedih masih ada cuman 

kalo yang menolak enggak, karena malah kalo lingkungan sini yang saya lihat 

mereka sayang anak saya, misalnya kalo saya repot atau apa mereka mau nungguin 

mau bantuin jadi kalo ditolak mudah – mudahan sih enggak yaa". (P16) 

"Jadi kalo menurut saya justru dukungan yang sebenar – benarnya itu dari 

yang senasib sama saya, dari temen – temen di grup". (P17) 

"Alhamdulillah di sini ada temen kayak njenengan (kamu) dan temen – temen 

yang lain waktu di WA (whatsapp), … dan semangat – semangat ngerawat kan 

sebenernya itu dari mereka bukan dari saya. Silaturrahmi kan umurnya panjang, 

bahagianya kan luar biasa, kalo kita sendiri kan yaa Allah enggak onok sing 

ngewangi (enggak ada yang bantu) yaa Allah enggak onok sing nulungi (enggak 

ada yang tolong) malah tambah stres mbak.". (P21) 

4. Dukungan Informasi 

Partisipan mendapatkan dukungan informasi meliputi jaringan komunikasi 

termasuk memberikan nasehat, pengarahan, saran dari berbagai sumber, seperti 

suami, keluarga, teman, komunitas, petugas fasilitas kesehatan, orang yang tidak 

dikenal. 

"Kemudian saya mencari informasi tentang dokter – dokter di RS N Singapura 

dibantu teman saya M dan suaminya U. Mereka membantu saya untuk membuat 
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appointment dengan dokter di sana (RS N Singapura). … Oleh dokter di RS N 

Singapura, anak saya disarankan untuk ditracheostomy (dibuat lubang untuk jalan 

nafas di leher). … Dan saat kami berunding tentang kondisi anak saya dan apa 

yang harus dilakukan akhirnya diputuskan untuk anak saya dicobakan Stem Cell 

untuk menguatkan otot – ototnya. Tetapi tracheostomy harus tetap dilakukan untuk 

mempertahankan hidup anak saya". (P1) 

"Ibu nanti pulangnya jangan bawa motor lagi. Terus gimana dok? Ibu 

Puskesmas mana? Nanti saya telfonkan pihak ambulance dari Puskesmasnya. … 

Terus saya browsing apa itu SMA. … Dulu kan mimik susunya dikira alergi. Waktu 

masuk di komunitas (Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia) banyak yang 

memberi saran tentang susu anak saya. … Alhamdulillah saya banyak pelajaran 

waktu di RS S, jadi saya bisa terapkan di rumah. Di RS S enak mbak, lengkap". (P2) 

"… bertemu komunitas penyakit seperti anak saya dan dokter – dokter di hotel 

I di Bandung untuk seminar. … Kata dokternya sementara ini anak saya tidak apa 

– apa. Jadi saya agak tenang. … Dokter bilang sebaiknya anak saya sekolah umum, 

tidak sekolah di rumah, karna anak saya butuh teman dan adaptasi. … Saya juga 

dibantu pakai ambulance, jadi sekarang kalo setiap mau ke bandung saya pakai 

ambulance gratis teh. jadi enak teh hemat waktu, hemat tenaga teh. Anak saya 

enggak capek. Selama ini saya PP (pergi pulang) pakai kendaraan umum". (P4) 

"Dari sana (UI) diarahin tiap hari sabtu minggu dia (anak saya) bolak balik 

ke Bandung buat terapi akupuntur, di dokter A selama 3 tahun. … Saya juga 

mencari apa itu penyakit anak saya di internet mbak". (P5) 

"Akhirnya tetaplah diagnosanya SMA. Dari situ saya browsing SMA itu apa, 

SMA itu yaa kalo baca dari internet, literaturnya, dari segala macem, SMA itu 
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serem. … Saya browsing cara penangannya SMA itu apa, kedepannya seperti apa, 

nantinya SMA itu kan bersifat mundur, kemungkinan yang tadinya dia bisa macem 

– macem kayak tengkurep, berguling – guling. Akhirnya dia mengalami 

kemunduran, atau enggak bisa apa – apa kali yaa. Terus saya banyak baca – baca 

juga, SMA penyakit membunuh nomer satu di bawah usia 2 tahun, penyakit genetik. 

… misalnya dulu pernah ada yang nyaranin udah masuk sekolah SLB aja, saya 

udah cobain ke sana tapi ternyata enggak cocok". (P6) 

"… udah gitu saya periksain ke dokter di Bandung waktu itu anak saya umur 

satu tahun. Dokternya cuman nyaranin saya untuk fisioterapi selama 3 bulan, nanti 

dilihat ada kemampuan atau tidak gitu kan. … Paling yang sekarang dokter 

saranin sih untuk bikin bracenya, karena udah keliatan scoliosis juga tulangnya 

kemaren dirontgen udah 26°. … Saya lihat di internet juga apa itu SMA. … Saya 

konsultasi dan mendapatkan informasi yaa dari Komunitas SMA". (P7) 

"Dokter R nerangin garis besarnya seperti ini, dia ngasih bacaan ke saya, 

banyak share bacaan lewat wa, terus saya cari sendiri. … Sampai saya ke dokter 

R minta tolong untuk mohon jelasin sama dokter untuk keluarga, terlebih lagi untuk 

keluarga mertua saya. Bahwa kondisi anak – anak saya tuh seperti ini, saya 

membesarkan anak – anak dengan SMA itu tidak mudah gitu. Jadi mohon 

penerangannyalah, akhirnya kita kumpul semua dengan dokter R, dokter R jelasin 

kondisi anak saya tuh seperti ini dengan kemungkinan terburuk seperti ini". (P8) 

"… Cuma bersyukur ada grup, makanya saya nongol di grup kapan, yaa kalo 

emergency, anak saya demam gimana yaa? Baru saya nongol di grup". (P9) 

"Akhirnya saya searching searching browsing, dulu zamannya masih baru 

Facebook doang ya. Aku mulai searching tapi jarang banget literatur yang dalam 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
123 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

bahasa Indonesia ya waktu itu ya. Terus aku nyari di Facebook mungkin ada anak 

yang sebelumnya pernah, yang pertama dulu aku ketemu orang Indonesia itu N, 

anaknya mbak Sr. Tapi dulu mbak Sr tinggalnya di Inggris tapi aku apa namanya 

chatting chatting ya nanya – nanya apa sih itu gituan aku gini gini aku ceritain 

tentang anak keduaku. ... Terus sampai akhirnya waktu itu ketemu ada Q, A, mbak 

J, mbak N, mbak L, sapa lagi, … kita akhirnya sampai bikin grup BBM, zaman dulu 

kan. jadi kita sharing - sharingnya lewat BBM kayak gitu gitu. … Sampe ada temen 

yang tinggal di Jepang, lu pindah aja deh di sini. Di sini itu ya orang – orang pake 

kursi roda kemana – mana sendiri bisa. Karna emang semua difasilitasin mudah". 

(P10) 

"Disaranin sama suster Puskesmas untuk fisioterapi ke RS BA. Disuruh ngurus 

BPJS, nanti dibantu overin". (P11) 

"Semua mendukung dan membantu saya dalam merawat anak. Kalo komunitas 

saya baru bergabung dengan komunitas SMA, alhamdulillah banyak informasi, 

banyak edukasi, banyak ketemu saudara – saudara, banyak berbagi, banyak banget 

manfaat yang didapet dari itu, saling menguatkan aja dari kelompok SMA ini". 

(P14) 

"Setelah itu saya bawa ke RS SJ, kebetulan di sana saya ketemu Prof. H waktu 

itu menyarankan 2 hal kepada saya, ibu kecurigaan saya itu Spinal Muscular 

Atrophy, cuman penyakit ini memang jarang dan diagnosanya juga hanya bisa 

melalui tes DNA, jadi misalnya kalo ibu berkenan untuk tes DNA, silakan lanjut tes 

DNA tapi kalo tidak berkenan tidak apa – apa, cuman kalo untuk tes DNA setelah 

tahu kita tidak bisa berbuat apa – apa, karna memang itu sekedar untuk tahu atau 

tidak, yang ibu bisa lakukan adalah mempertahankan kualitas hidupnya dia. Waktu 
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itu terus saya dapet arahan dari Prof. H, kan waktu itu di praktiknya kan malem, 

besoknya saya tes kelistrikan otot EMG saya cek di RS SJ. Abis itu setelah hasilnya 

memang diketahui mendukung klinis dan sebagainya, abis itu saya gabung dengan 

komunitas waktu itu belum langsung tes DNA karena waktu itu masih berproses, 

saya juga belum ketemu dokter D, setelah saya ketemu dokter D saya balik lagi ke 

RS SJ, terus tes dna sambil terapi – terapi. Waktu itu hasilnya tes dna akhir tahun 

2016, 4 bulan kemudian hasil DNAnya baru keluar, dan ternyata SMA tipe 2. … 

Waktu itu sama dimasukkin grup komunitas sama pak A, saya hubungin mamanya 

J dulu, baru ngasih tahu nomernya pak A, terus saya hubungin pak A jadi saya di 

RS SJ dibantu sama pak A, dibantu dikenalin sama dokter dokternya, karna kan 

beliau udah lebih lama dulu yaa di RS SJ, anaknya kan di RS SJ jadi udah tahu 

seluk beluknya gitu, saya dikasih tahu nformasinya sama pak A. Kalo saya tahu 

mamanya J dari instagram, saya cari – cari SMA terus ketemu ig nya mamanya J 

terus saya kontak beliau, terus beliau mengarahkan ke pak A. Setelah itu pak A 

baru dimasukkin ke grup. Jadi waktu itu memang masih awal – awal sih mbak, 

belum banyak sebanyak sekarang". (P16) 

"Kalo saya lihat beritanya di grup (Komunitas SMA Indonesia) itu ya ampun 

kok kayak gini banget ya, bisa gagal nafas, berarti kan ibaratnya sewaktu – waktu 

bisa enggak ada angin enggak ada hujan tahu – tahu gagal nafas, yang bikin saya 

takut sih itu". (P17) 

"Alhamdulillah di sini ada temen kayak njenengan (kamu) dan temen – temen 

yang lain waktu di WA (whatsapp), dibantu entah itu apa pengetahuan sakitnya 

langka, … ". (P21) 
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d. Tindakan mengatasi hambatan yang dilakukan orang tua dengan anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia 

Tindakan mengatasi hambatan dilakukan oleh partisipan sebagai upaya 

penyembuhan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Tindakan mengatasi 

hambatan dibagi menjadi empat tema yaitu pembagian peran, mekanisme koping, 

peningkatan keterampilan, dan upaya mencari bantuan. 

Tema 9. Pembagian Peran 

Tindakan mengatasi hambatan yang dilakukan partisipan dalam pembagian 

peran dibagi menjadi tiga sub tema yaitu peran pekerjaan rumah tangga, peran 

mencari finansial, peran caregiver. 

1. Peran Pekerjaan Rumah Tangga 

Beberapa pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh partisipan sendiri. 

"Pekerjaan rumah sekarang saya semua, eggak ada pembantu". (P9) 

Beberapa partisipan membagi pekerjaan rumah tangga dengan suami. 

"Selama ini yang merawat kita berdua aja. Kakek neneknya kadang – kadang 

kalo datang ke rumah yaa ikut bantuin. Dari kecil saya yang merawat sendiri sama 

ayahnya". (P6) 

"… mungkin yaa suami bantu – bantu di rumah". (P8) 

"Enggak ada pengasuh juga, jadi semua saya kerjakan sendiri sama suami". 

(P14) 

Beberapa partisipan membagi pekerjaan rumah tangga dengan suami, anak 

partisipan yang sehat. 

"Saya semua sendiri, enggak ada pembantu, kadang kakaknya bantuin". (P3) 

Beberapa pekerjaan rumah tangga partisipan dibantu oleh keluarga.  
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"Dulu saya ada mbak (ART) yang bantuin saya bersih – bersih rumah. 

Sekarang enggak ada (ART), saya sendiri. Yaa kadang ama (nenek) nya ke sini 

bantu – bantu. Tiap seminggu sekali biasanya ada cleaning service". (P1) 

"Alhamdulillah pekerjaan rumah saya dibantu sama keluarga mbak, enggak 

ada pembantu". (P5) 

"Saya enggak pake pengasuh, jadi semua saya sendiri. Kadang ada mama yang 

bantu ". (P7) 

"Bapakku dulu waktu sehat itu yang jadi andalan. Maksudnya aku apa – apa 

karna kan ibu udah diabetes dari lama, orang diabetes kan lemes boro – boro bisa 

gendong anak – anak ya udah nggak bisa. Jadi apa – apa pasti sama bapakku. 

Sekarang lagi nyuci aja aku suka lupa nih kan mesin cuci adanya di rumah ibu, 

tahu tahu udah dijemurin sama bapak. Terus waktu bapak sehat itu yang nganter 

sekolah anak terakhirku semua yang urus bapak. Aku sih mandiin suapin sarapan 

udah tuh. Dedek (adik) jadi ayo berangkat sama abah berangkat nanti pulangnya 

juga tahu tahu udah di rumah sama bapakku. Aku kan nganterin yang besar. Kalau 

aku pergi pergi nanti sama bapak. Bapak kan gendong gendong nya kayak gitu. 

Kadang – kadang kalau aku perginya sampai sore pun tahu tahu anak – anak udah 

pada mandi. Kalau mandinya sih sama ibu anak perempuan ya anaknya. Cuman 

yang gendongin segala macemnya nyiapin bapak. Bapakku lebih telaten teliti dan 

lain – lain". (P10) 

Pekerjaan rumah tangga partisipan dibantu oleh ART. 

"Semua saya kerjakan sendiri, dibantu sama tetangga saya yang kadang 

ngasuh anak saya, bersih – bersih rumah juga". (P16) 
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2. Peran Mencari Finansial 

Beberapa partisipan berusaha mencari finansial sendiri. 

"Saya juga kerja sendiri, kadang dibantu anak pertama saya". (P3) 

"Saya bekerja sendiri mbak". (P5) 

"Jadi saya belum kebayang nih sekarang saya single parent nih sekarang, 

kepala rumah tangga. …". (P9) 

Beberapa partisipan berusaha mencari finansial sendiri dan suami. 

"Saya sama suami tetep kerja sampai sekarang, buat cukupin kebutuhan anak 

– anak". (P1) 

"Saya dan ayahnya saat ini berjualan kue yang dikirim ke pasar – pasar tuh 

teh. Kue saya bikin sendiri. Alhamdulillah ternyata lumayan dan cukup yaa. … Dari 

berobat sampai sekarang dengan diketahui penyakitnya sma saya biaya sendiri, 

tidak ada donasi (uang). Demi anak yaa teh, ada uang segini saya pakai berobat". 

(P4) 

"Saya enggak kerja dari mulai lulus kuliah, tapi dulu pernah jual baju online 

gitu. Tapi sekarang udah enggak. Jadi yang kerja cuman ayahnya". (P6) 

"… karna yang kerja cuman suami". (P8) 

"Aku suruh ke suamiku ya udah kerja aja cari duitnya buat biayain". (P10) 

"Saya enggak kerja semenjak saya hamil, karna kami rantau, jadi saya 

putuskan untuk tidak bekerja. Jadi hanya ayahnya aja yang kerja". (P14) 

"… karna suami saya PNS, saya sendiri dagang, …". (P16) 

"Saya dan suami kerja". (P17) 

"Saya sekarang ibu rumah tangga dari anak saya lahir, sebelumnya saya 

bekerja. … yang bekerja hanya bapak aja (suami)". (P21) 
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Beberapa partisipan berusaha mencari finansial sendiri dan suami, serta 

dibantu oleh teman, komunitas, orang yang tidak dikenal. 

"Dari pihak rumah sakit menyuruh bapaknya kerja, … saya juga mulai kerja 

membalikkan ekonomi gitu mbak. … Saya minta tolong ke tetangga, tolong carikan 

donatur oksigen konsentrat, dishare sama dia di facebook mbak. Alhamdulillah 

sehari dapat bantuan langsung datang". (P2) 

"Saya konsultasi ke bu D, akhirnya saya dimasukkan ke komunitas donatur apa 

yaa saya kurang tahu lah itu. Kemudian donatur itu datang ke rumah untuk survei 

dan melihat anak saya. Ternyata memenuhi syarat untuk disubsidi. Yang subsidi 

hanya kursi roda". (P4) 

Beberapa partisipan dibantu keluarga untuk finansial. 

"Saya jujur saya ibu rumah tangga, saya enggak usaha apa – apa sih mbak, 

jadi kalo finansial buat keperluan anak saya banyak dibantu sama keluarga, 

terutama kakak saya". (P7) 

3. Peran Caregiver 

Partisipan sebagai caregiver tunggal. 

"Jadi saya belum kebayang nih sekarang saya single parent nih sekarang, 

kepala rumah tangga. … ". (P9) 

"… Jadi anak – anak bener – bener aku yang urus". (P10) 

Beberapa partisipan sebagai caregiver dengan dibantu suami. 

"Saya merawat sendiri dengan suami teh". (P4) 

"Dari kecil saya yang merawat sendiri sama ayahnya". (P6) 

"… mungkin yaa suami bantu – bantu di rumah". (P8) 
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"Enggak ada pengasuh juga, jadi semua saya kerjakan sendiri sama suami". 

(P14) 

Beberapa partisipan sebagai caregiver dengan dibantu suami, dan keluarga. 

"Ngerawat SMA? Iya. Dengan saya merawat, dengan saya tahu anak saya 

SMA, Januari 2018, mau setahun ini. Saya dibantu suami sama ibu saya. Kalo saya 

kerja ya sama mbahnya". (P17) 

Beberapa partisipan sebagai caregiver tunggal dengan dibantu keluarga. 

"Saya semua sendiri, enggak ada pembantu, kadang kakaknya bantuin". (P3) 

"Alhamdulillah.. Keluarga saya peduli dengan saya dan anak – anak saya. 

Orang tua dan adik saya selalu membantu saya". (P5) 

"Saya enggak pake pengasuh, jadi semua saya sendiri. Kadang ada mama yang 

bantu. Untuk kursi roda dan brace puji Tuhan ada yang bantu dari jemaat saya di 

gereja ". (P7) 

Partisipan sebagai caregiver dengan dibantu ART. 

"… dibantu sama tetangga saya yang kadang ngasuh anak saya". (P16) 

Beberapa partisipan sebagai caregiver dengan dibantu petugas fasilitas 

kesehatan. 

"Sebelum tahu diagnosanya SMA, saya rawat sendiri, masuk rumah sakit pun 

saya juga ikut rawat. Terus Sepulang dari RS MK dengan diagnosa SMA, saya 

dibantu sama homecare 24 jam. Jadi kalo saya keluar – keluar ada yang jagain 

anak saya. Saya juga sempet diajarin ngerawat anak saya gimana, misal suction, 

chest therapy, nebul gitu saya bisa". (P1) 

"Di RS SW sebenarnya tidak boleh jenguk sering seperti saya gini mbak. Jadi 

total yang merawat dari pihak rumah sakit sini. berbeda dengan RS S, saya di sana 
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banyak belajar, oh ini hlo fungsinya untuk persiapan di rumah paling enggak untuk 

penanganan pertama kita tahu. Jadi di rumah kita tahu. Di RS S pun dari PICU 

pindah ke ruangan pun kita harus bisa, karna 1 ruangan perawat hanya 1 

sedangkan pasien ada 20, dokter hanya 1 itu pun kalo lagi ada, jadi yang dari PICU 

saya terapkan di ruangan. Jadi kita di RS S itu kita diajarin buat mandiri, dengan 

kondisi anak saya seperti itu kan saya sebagai orang tua harus bisa. kalau seperti 

ini tindakannya apa gitu, saya suction sendiri, saya nebul sendiri, saya harus hafal 

nebulnya berapa kali. Jadi waktu pulang ke rumah saya sendiri yang merawat 

dibantu suami". (P2) 

"Dari dulu udah keluar masuk rumah sakit. Di rumah sakit pun saya juga bantu 

rawat, biar kalo di rumah tahu penanganannya gimana". (P21) 

 

Tema 10. Mekanisme Koping 

Mekanisme koping merupakan salah satu cara yang digunakan partisipan 

dalam menghadapi masalah selama merawat anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Mekanisme koping dibagi dalam satu sub tema yaitu adaptif berupa ikhlas 

dan pasrah. Semua partisipan ikhlas dan pasrah sebagai penenang hati. 

"Saat itu saya hanya yakin dan percaya kalo Tuhan sudah menolong tidak akan 

setengah - setengah. Tuhan sudah cukupkan untuk biaya deposit, saya yakin jumlah 

itu terlalu kecil buat Tuhan untuk menyediakan. Meskipun anak saya divonis 

menderita penyakit langka dan tidak ada obatnya. Tapi saya tetap mengucap 

syukur atas keadaan ini. Saya percaya bahwa masih ada Tuhan Yesus yang 

sanggup menolong dan menyembuhkan anak saya. Hidup anak saya tidak di tangan 

dokter, tapi di tangan Tuhan. Dokter sudah angkat tangan, jangan pernah hilang 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
131 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

harapan, di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Tetap percaya dan beriman 

bahwa sakit, penyakit sangat kecil di hadapan Tuhan. Kami hanya percaya bahwa 

kalau Tuhan masih mempercayakan anak saya sampai dengan hari ini untuk kami 

rawat, pasti Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan anak saya". (P1) 

"Ke medis sudah ke non medis juga sudah, tapi bukan yang dukun – dukun. 

Kami pasrah ikhlas mbak. Dibalikkan lagi yaa sudah, memang ini rezekinya, 

takdirnya mau gimana lagi". (P2) 

"… tapi saya harus kuat dan sabar untuk anak saya". (P3) 

"Mungkin Tuhan punya rahasia sendiri yaa kenapa anak saya seperti ini. Saya 

enggak mikir neko – neko (macam – macam). Hidup sekali, yaa sudahlah saya 

memberikan yang terbaik". (P4) 

"Dia pernah gomong gini sendiri, ini tuh cobaan dari Allah, enggak boleh 

ngeluh, harus diterima aja, dia ngomong sendiri gitu. Mungkin karna dia lihat 

kakaknya, kok saya berbeda sama kakak. Mungkin dia mau nanya tapi enggak bisa 

ngungkapinnya gimana, yaa udah ini cobaan dari Allah jadi harus diterima. Anak 

saya bisa kuat kenapa saya enggak. Saya harus lebih kuat dari anak saya". (P5) 

"Orang bilang ini ujian, kalo saya bilang ini bukan ujian tapi ini hadiah dari 

Allah, selalu saya bilang gitu. Allah memberi hadiah, ngasih jalan ke kita biar 

dapat pahala lebih banyak melalui anak. Jadi kita ngurusin anak yaa gitu dari 

Allah". (P6) 

"Saya sebagai orang tua ya terbaik aja buat anak, apapun gitu yaa. Tuhan kan 

juga pasti kasih yang terbaik buat saya, pasti ada rencana yang baik. Saya 

mempunyai anak seperti ini mungkin sekarang saya sih enggak ngerti rencana 

tuhan, saya percaya tuhan pasti kasih yang terbaik buat saya gitu, dan tuhan pasti 
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memampukan saya untuk mendidik dan merawat anak saya sampai besar nanti. 

Mudah – mudahan sih saya dikuatkan dan diberi kemudahan". (P7) 

"… itu lah yang bikin saya kuat, yang bikin saya ngerasa enggak apa – apa, 

yang penting anaknya semangat". (P8) 

"Saya lebih ke melupakan, mungkin pasrah yaa pasrah, tapi melupakannya 

yang lebih. Saya berusaha melupakan aja. Saya melupakan niatnya untuk saya 

bangkit. … Walaupun kita sengsara, Tuhan pasti udah nyiapin alatnya lah buat kita 

kuat. … Tapi saya percaya Tuhan mentakdirkan saya enggak sendirian. Kalo saya 

miskin, enggak apa – apa saya miskin, karna hidup harus ada yang miskin harus 

ada yang kaya. Jadi selama saya berusaha Insyaa Allah ada jalan. … Saya selalu 

percaya gini di atas kita masih banyak yang susah, yang bawah juga banyak yang 

susah, itu saya kalo lihatnya atas bawah orang yang sakit, orang dengan finansial 

yang banyak kita juga enggak tau punya masalah apa". (P9) 

"Jadi aku sama suami tipe yang udah lah kita pasrah, bismillah kita bisa 

ngurus anak. mungkin kita yang dipilih ya buat dikasih amanah yang kayak gini". 

(P10) 

"Kata saya yaa udahlah Allah udah ngasih, namanya amanah gimana kalo 

enggak kita yaa udah kayak gitu kan, yang penting kita usahain aja semaksimal 

mungkin kita ikhtiar gimana caranya biar anaknya yang menurut saya yang paling 

penting percaya dirinya dia. Kalo masalah penyakit gini kan yaa kita ke dokter, 

Allah". (P14) 

"Terus makin ke sini – sini saya jarang nangis yaa karna enggak 

menyelesaikan apa – apa, mending saya belanja. … Memang dalam islam sendiri 

itu kan kita enggak boleh meninggalkan anak – anak kita dalam kondisi akhir gitu 
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yaa mbak, jadi saya sekuat mungkin saya berusahalah untuk anak – anak saya, … 

". (P16) 

"Tapi setelah anak saya ketahuan SMA, justru saya malah sadar, berarti bukan 

karna saya, bukan karna yang lain, tapi karna Allah yang memberinya seperti itu". 

(P17) 

"Berarti saya harus kuat seperti mereka, mereka dengan anak yang dibawa 

kemana – mana seperti itu enggak malu, masak saya yang anak saya di rumah sakit 

yang enggak dipamer – pamerkan (dibawa keluar rumah) masak aku harus malu, 

masak aku harus bersedih, masak ngerasa saya ini dikasih ujian dewe (sendiri). 

Selama di sini yang terbaik buat saya dan anak saya". (P21) 

 

Tema 11. Peningkatan Keterampilan 

Peningkatan keterampilan dibagi dalam dua sub tema yaitu peningkatan 

pemenuhan ADL dan peningkatan komunikasi. 

1. Peningkatan Pemenuhan ADL 

Beberapa partisipan meningkatkan pemenuhan ADL anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy dengan anak diajarkan untuk bergerak terus – menerus 

agar otot – otot tidak semakin kaku dan tidak mempercepat menurunnya kekuatan 

otot. 

"Dari umur 4 bulan sampai sekarang sehari – harinya terapi, chest therapy. 

Ada fisioterapisnya yang ke rumah. Dia sedikit – sedikit ada perubahan. Meskipun 

enggak begitu terlihat, seenggaknya enggak sampai menurun". (P1) 

"Setelah terdiagnosa jelas, penanganan untuk anak saya adalah terapi sampai 

saat ini". (P3) 
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"Saya enggak pernah membatasi kegiatan apa pun, gosok gigi bisa, nulis bisa, 

pakai baju yang agak susah tergantung sama tipe bajunya. Kalau mandi kadang 

dibantu. Dia juga enggak bisa jalan, jadi kalo kemana – mana merangkak sama 

digendong teh". (P4)  

"Untuk anak pertama penangannya saat ini fisioterapi rutin, biasanya 

seminggu sekali, di rumah juga latihan, berenang juga, stretching. Terapi yang 

diberikan untuk anak kedua stretching, berguling, belajar berdiri tapi bukan di 

standing". (P6) 

"… di sana anak saya ikut terapi kayak lebih ke motorik seperti itu. Terus anak 

saya alhamdulillah bisa jalan, bisa berdiri, tapi harus dibantu kita berdiriin, kalo 

enggak dia pegangan ke bangku atau ke kursi (dulu). … Anak saya dulu sering 

pakai standing frame, tapi sekarang udah enggak kuat berdirinya". (P8) 

"Sampai umur 5 tahun anak saya step, kejang, panas, demam, dibawalah ke 

RS B 5 harian, di sana fisioterapi juga. … Saya disarankan ke RS S, saya akhirnya 

ke sana, lanjutlah fisioterapi. … Karna jadwalnya bentrok sama sekolah kan, yaa 

sudah jadi enggak pernah fisioterapi anak saya sejak masuk sekolah itu. Sempet 

jalanlah beberapa kali terus dia kelas 5 dia enggak pernah fisioterapi lagi. … Ini 

tadi saya lagi berfikir biar anak saya bisa kembali fisioterapi yang tepat". (P9) 

"Anak yang kedua ada fisioterapi di umur 6 bulan itu aja dilanjutin, jadi cuman 

sekarang kan kita udah tahu nih anak sakit nya apa ya, ya udah lanjut fisioterapi. 

… langsung fisioterapi aja ininya mulai terapi anak terakhir. … tuh hampir umur 

2 tahun". (P10) 

"Terus akhirnya kita ke fisioterapi aja sambil memulihkan kemampuannya 

dia". (P14) 
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"Sekarang seiring waktu gitu yaa mbak paling anak saya terapi seminggu 

sekali, terapinya yang pernah di RSUD P, yang kedua ada terapi di sekolah 

kebutuhan khusus cuman dia memang ada fisioterapisnya jadi ada okupasi 

terapinya, ada tuna wicara dan sebagainya. Anak saya ngikut ke okupasi terapinya. 

… Dia juga renang, tapi pakai pelampung. Enggak ada instruktur renangnya". 

(P16) 

"Terus saya mulai fisioterapi itu mulai umur 10 bulan – setahun. … Iya, 

fisioterapi seminggu 3 kali, okupasi terapinya sekali". (P17) 

"Di sini ada fisioterapinya. Alhamdulillah Senin – Sabtu, bahkan wicara juga 

kan. Ngomongnya agak tertutup, cuman kadang – kadang agak longgar, tapi suara 

nangis nya itu kedengeran, terus kalo denger – denger musik, lihat video, lihat 

apapun yang bisa diajak ngomong itu dia spontan bilang a gitu. Ndak ada masalah 

sama interaksinya. Jadi sedikit – sedikit biar dia bisa pinter. Saya sering ajak 

ngomong juga, mungkin juga dia paham. Nggeh (iya) cuman motoriknya yang buat 

saya enggak ada perubahan". (P21) 

Beberapa partisipan meningkatkan pemenuhan ADL anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy dengan anak diajarkan untuk bergerak terus – menerus 

agar dapat mandiri. 

"Saya ajarkan dia untuk mandiri, mau ambil apa – apa yaa sendiri, dicoba 

dulu. Nanti kalo enggak bisa ibu ambilin". (P3) 

"Saya selalu melibatkan anak – anak dengan kegiatan agar tidak sedih dengan 

keterbatasannya. dan selalu berusaha mensupport, dari temen – temennya juga 

selalu ngajak main. … Untuk mengatasi hambatan yang dulunya kita lari – lari 

karna anak udah mulai berat dan tinggi, jadi kegiatannya disesuaikan sama dia 
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sama saya juga sih, kayak lego atau apa – apa yang emang enggak terlalu banyak 

menguras tenaga juga sih, karna dia juga kan kalo terlalu capek, dia kadang – 

kadang suka demam". (P6) 

"Yang saya ajarin mulai sekarang ini makan sendiri, belajar gitu. Sama 

nulisnya biar bisa semakin cepet karna mau SD yaa". (P7) 

"Saya selalu suruh dia coba sendiri dulu dalam segala hal, saya biarkan, tapi 

kalo dia bener – bener enggak bisa, saya hadir di situ. Yang jelas saya siap 24 jam, 

tapi hadirnya itu sewaktu – waktu, mama hanya sebagai alat bantu kalo diperlukan. 

Saya begitu kalo mendidik anak saya yang sma". (P9) 

"Kalo kemandiriannya sesuai dengan kebutuhannya dia aja sih. Sekiranya kalo 

dia mampu, tapi dia males, yaa kita biarin aja biar dia mandiri, perlu pengawasan 

juga". (P14) 

Beberapa partisipan memakaikan brace (alat bantu tulang belakang agar tidak 

terjadi scoliosis yang semakin parah) dan AFO (Angkle Foot Orthosis) sebagai alat 

bantu gerak anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Sehari – harinya pakai rompi (brace) buat jaga postur badannya, ada afo 

juga, baru – baru ini juga dipakaikan yang kayak afo tapi di tangan". (P1) 

"Untuk meningkatkan otot – otot anak saya, saya dan keluarga pakaikan brace 

dan AFO. Dia juga merasa terbantu". (P5) 

"Anak pertama saya pakai afo, brace sebagai alat bantu dia agar ototnya tidak 

semakin melemah. Kalo anak kedua saya cuman pakai afo aja, enggak pake brace 

karna dia enggak ada scoliosis". (P6)  

"Paling yang sekarang dokter saranin sih untuk bikin bracenya, karena udah 

keliatan scoliosis juga tulangnya kemaren dirontgen udah 26°". (P7) 
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"Sekarang dia pake sepatu khusus pun dan sebagainya dia mau. … Kemarin 

scoliosisnya udah diukur, enggak belum scoliosis". (P14) 

"Jadi pakai brace sampai sekarang. Pakai brace itu mulai 2018. Setelah saya 

tahu anak saya kena SMA, terus di grup pada ngomong pake korset penting buat 

nyangga badan. Terus saya periksa ke dokter dikasih brace itu". (P17) 

Beberapa partisipan memfasilitasi anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy dengan kursi roda khusus maupun biasa guna menunjang kegiatan anak 

untuk mobilisasi. 

"Anak saya punya dua kursi roda. Yang satu manual, itu biasanya buat kalo 

pergi – pergi. Yang satunya lagi kursi roda elektrik buat di rumah aja biasanya, ini 

dia bisa setir sendiri kemana – mana, dia pinter, suka banget. Sayangnya kalo pergi 

– pergi enggak bisa di bawa mobil soalnya berat". (P1) 

"Kemana – mana juga susah kalo pake kursi roda atau stroller". (P3) 

"Jadi sampai sekarang biar enggak digendong, jadi dibuatkan kursi roda teh". 

(P4) 

"Anak saya memakai kursi roda khusus SMA untuk pergi kemana – mana, tapi 

tetap dibantu dorong". (P5) 

"Anak pertama saya pakai kursi roda khusus untuk aktivitasnya. Jadi di 

sekolah juga pakai itu". (P6) 

"… terus untuk bikin kursi roda juga karena kan anak saya sekolah umum juga, 

jadi mau nggak mau kan harus ada kursi roda". (P7) 

"… Dia (anak pertama) ada kursi roda buat di sekolah biasanya". (P8) 

"Apalagi sekarang nih kalo anak saya pakai kursi roda, … jadi kursi roda 

mesin elektrik baru 2 bulan ini, sebelumnya dia kan yang manual". (P9) 
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"Iya, kalo kemana – mana ya pake kursi roda". (P10) 

2. Peningkatan Komunikasi 

Peningkatan komunikasi sebagai upaya partisipan berkomunikasi dengan anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy agar lebih mudah.  

a) Verbal 

Beberapa partisipan mengajarkan pengucapan huruf – huruf yang kurang dapat 

diucapkan oleh anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dikarenakan 

lemahnya otot di rongga mulut. 

"Sekolahnya di rumah, tiap hari selasa, kamis, jumat jam 10 pagi ada missnya 

(guru) ke rumah. Dia sekarang sekolah setara anak TK B, tahun depan SD. Sering 

diajarin sama missnya cara pengucapan huruf – huruf, soalnya dia enggak bisa 

begitu kedengeran kalo ngomong. Diajarin latihan mulut juga sama missnya biar 

otot – otot mulutnya makin kuat. Kalo enggak sekolah, saya latih dia. Kadang dia 

yang minta latihan sendiri". (P1) 

"Di sini ada fisioterapinya. Alhamdulillah Senin – Sabtu, bahkan wicara juga 

kan. …". (P21) 

Beberapa partisipan mengajarkan beberapa kosa kata baru untuk menunjang 

kecerdasan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Saya kadang ajarin dia kata – kata yang baru, pengucapan dalam Bahasa 

Inggris sama Mandarin juga. Anak saya sangat cerdas dan cepat menangkap setiap 

apa yang diajarkan ". (P1) 

"… Ngomongnya agak tertutup, cuman kadang – kadang agak longgar, tapi 

suara nangis nya itu kedengeran, terus kalo denger – denger musik, lihat video, 

lihat apapun yang bisa diajak ngomong itu dia spontan bilang a gitu. Ndak ada 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
139 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

masalah sama interaksinya. Jadi sedikit – sedikit biar dia bisa pinter. Saya sering 

ajak ngomong juga, mungkin juga dia paham. (P21) 

b) Isyarat 

Beberapa partisipan hanya menggunakan isyarat sebagai komunikasi dengan 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dikarenakan anak tidak dapat 

berespon verbal dengan baik. 

"Saya sering pakai bahasa isyarat, karna dia enggak bisa ngomong kayak anak 

normal yang lainnya. Pakai tracheostomy juga jadi agak susah ngomongnya. 

Alhamdulillah anak saya berespon baik". (P2) 

 

Tema 13. Upaya Mencari Bantuan 

Partisipan berupaya mencari bantuan sebelum dan sesudah anak didiagnosis. 

Upaya mencari bantuan terdapat dalam satu sub tema yaitu mencari informasi. 

Beberapa partisipan mencari informasi melalui fasilitas kesehatan dan media sosial. 

a) Fasilitas kesehatan 

Beberapa partisipan mendapatkan informasi diagnosis, cara perawatan dan 

pengobatan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di fasilitas kesehatan 

seperti bidan, dokter, Puskesmas, rumah sakit. Namun partisipan merasa kecewa 

karena informasi yang didapatkan kurang sesuai dengan kondisi anak yang 

dirasakan partisipan. Sehingga beberapa partisipan melakukan pengobatan 

alternatif sebagai upaya menyembuhkan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. 

"Dokter – dokter (di Indonesia) yang saya datangi sebelum dia masuk RS N 

Singapura mendiagnosa anak saya terkena CP (Cerebral Palsy) tapi saya tidak 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
140 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

yakin karna CP adalah kelumpuhan pada otak, sedangkan intuisi saya sebagai 

seorang ibu anak saya otaknya normal, dia bisa merespon sangat baik, bahkan dia 

sangat cerdas dan cepat menangkap setiap apa yang diajarkan. … Saat itu sebagai 

seorang ibu, saya hanya ingin anak saya sembuh. Saya tidak memikirkan biaya di 

Singapura itu berapa, uang dari mana. Saya menyetujui saran dokter dan 

direkomendasikan ke RS N Singapura dan dirujuk ke tim dokter D yang biasa 

menangani masalah paru anak di sana". (P1) 

"Terus waktu imunisasi umur 5 bulan saya bilang sama si bu bidan kebetulan 

imunisasi di Puskesmas yaa, bu bidan kok anak saya belum bisa tengkurap yaa. 

Kaan memang kebetulan anaknya gemuk. Jawab bu bidan, oh ndak apa apa bu, itu 

kegemukan. … Saya bawa opname 4 hari, namun 4 hari si pihak dokter RS M 

Surabaya bilang ibu, anaknya ada keterlambatan tumbuh kembang, ibu coba ke RS 

pemerintah yang ada tumbuh kembang. Terus saya bawa ke sana atas rekomendasi 

dokter itu. … Jadi kita di RS S itu kita diajarin buat mandiri, dengan kondisi anak 

saya seperti itu kan saya sebagai orang tua harus bisa. Kalau seperti ini 

tindakannya apa gitu, saya suction sendiri, saya nebul sendiri, saya harus hafal 

nebulnya berapa kali, 3 kali sampai ganti 6 kali, turun 4 kali, 3 kali gitu mbak kita 

harus tahu". (P2) 

"Pada usia 9 bulan anak saya hanya bisa tidur dan miring ke kiri dan kanan. 

Salah satu dokter anak di cirebon curiga. Dokter bilang kok enggak seperti bayi – 

bayi pada umumnya. Walaupun anak saya keliatan sehat dan gemuk, bahkan 

lincah. Dokter pada saat itu menyarankan MRI dan hasilnya menurut dokter ada 

syaraf kejepit, tulang ekor yang mengalami kemiringan 45o, pembengkakan di 

jantung, dan lain – lain. Sampai usia 2 tahun tidak ada pengobatan apapun dan 
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penanganan yang tepat. Sampai usia 2,5 tahun mulailah keliatan badan anak saya 

semakin atropi, tulang, bahkan kakinya jadi nekuk. Singkat cerita, pada usia 4,5 th 

anak saya sempat mengalami kritis. Dengan hasil lab nya jelek semua, HB hanya 

6 dan albumin nya 1. Sempat transfusi darah dan albumin. … Oleh dari anak 

dikonsul ke bedah anak. Karena perut anak saya membesar, seperti anak busung 

lapar kondisi saat itu. Karena dicurigai oleh dokter ada hisprung. … Anak saya 

dirawat di rumah sakit hampir 23 hari dengan penanganan yang minim, tanpa 

diagnosa pasti, dan alhamdulillahnya diagnosa hisprung tidak ada. Lalu ibu minta 

dokter untuk merujuk anak ibu ke rumah sakit H di Bandung. Di sana di rs H poli 

yang pertama didatangi adalah poli bedah anak. Dan hasilnya perut yang 

membesar itu bukan karena busung lapar. Melainkan menumpuknya kotoran di 

usus. Bahkan sudah ada yang mengeras menjadi batu. Setelah dari bedah anak, 

dirujuk ke poli neuropediatrik, dan menjalani serangkaian pemeriksaan, EMG dan 

biopsi. Begitu hasil keluar didapatlah SMA tipe 2. Setelah terdiagnosa jelas, 

penanganan untuk anak saya adalah terapi sampai saat ini". (P3) 

"Nah sampai 1,5 tahun kok anak cuman bisa merangkak kencang, saya kontrol 

dokter begini, enggak, normal kok. emang balita sehat teh, emang kondisinya 

bagus. Kata dokter ahh enggak, normal, kata dia, nanti juga berjalan, saya nih juga 

saya dokter, saya juga berjalan umur 3 tahun. … Sampai 2 tahun ternyata tuh kok 

enggak berjalan juga. … Kata dokternya, nanti juga jalan. saya dikasih vitamin tuh 

untuk kalsium. Setelah 2,5 tahun atau 3 tahun lah enggak ada perkembangan juga. 

Saya ke dokter tuh, dok, menurut saya ini bukan hal yang biasa, ini ada apa – 

apanya yang saya tidak tahu. Itu kan memang dokter umum teh. Jadi saya bilang 

gini, dok saya minta dirujuk ke rumah sakit besar di RS G, mungkin di sana kan 
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dokter spesialisnya banyak. Jawabnya dokter, oh yaa udah kalo ibu minta dirujuk 

ke sana saya buatkan. Itu pun atas permintaan saya, bukan dari dokternya. Inisiatif 

saya tuh teh, karna enggak ada perkembangan. Anak saya dikira CP (Cerebral 

Palsy) di Cirebon, tapi sampai di RS H, semua pemeriksaan tidak berlaku teh, jadi 

diulang semua. sampai ke spesialis anak, kata dokternya, gini bu, saya juga enggak 

tahu kalo tidak menjalani tes DNA. Dokter tidak menjelaskan sedetail itu. Dokter 

hanya bilang usahakan tidak lepas dari terapi, dan harus bergerak terus, tidak 

diam". (P4) 

"Waktu pindah ke Sukabumi, saya bawa anak ke UI, di sana dipegang 

(diperiksa) sama 4 dokter. Hasil MRI, ternyata anak saya menderita penyakit SMA 

tipe 2. Dari situ anak saya dikasih pengobatan ke sana kemari. Dari sana diarahin 

tiap hari Sabtu Minggu dia (anak saya) bolak balik ke Bandung buat terapi 

akupuntur, di dokter A selama 3 tahun". (P5) 

"Anak pertama saya waktu usia 8 bulan ke dokter tumbuh kembang di RS A 

dengan diagnosa awal keterlambatan karna mungkin kurangnya stimulasi orang 

tua, juga sambil ke terapi di Bandung namanya S. Di sana juga diobservasi dengan 

diagnosa sama. Setelah usia 1 tahun, anak pertama saya belum ada kemajuan, 

masih tetap mobilisasi segitu aja, malah ada penurunan. Kita pindah ke RS S 

Bandung diagnosa awalnya CP (Cerebral Palsy), tapi karna kecerdasannya tidak 

terganggu, kata dokter ini CP langka, tapi harus observasi selama 6 bulan". (P6) 

"… udah gitu saya periksain ke dokter di Bandung waktu itu anak saya umur 

satu tahun. Dokternya cuman nyaranin saya untuk fisioterapi selama 3 bulan, nanti 

dilihat ada kemampuan atau tidak gitu kan dan ternyata saya kan orangnya enggak 

sabaran jadi saya cari second opinion juga ke dokter yang lain dan dokter salah 
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satu rumah sakit langsung diagnosa SMA saat itu. Cuman karena saya syok juga 

dengan kata SMA, saya lihat di internet juga apa itu SMA gitu nggak percaya juga, 

terus lalu disuruh tes EMG, periksa darah, juga CKMB tapi hasilnya tuh bagus 

enggak ada masalah, normal. Terus dilanjut lagi ke dokter yang diagnosa itu 

menyuruh saya untuk biopsi katanya karena itu tetep curiganya ke arah SMA, di 

biopsi juga ternyata hasilnya bukan itu, itu pikir saya. Saya cari lagi dokter yang 

lain gitu kan, sama sih dokter katakan ini bukan SMA kelihatan dari hasil EMG, 

hasil darah, tes ckmb nya bagus tuh kan. Udah gitu saya MRI juga dan hasilnya 

juga bagus. … Saya konsultasi dan mendapatkan informasi yaa dari Komunitas 

SMA, sering ada pertemuan juga kan, kayak yang kemarin juga ada latihan 

pernafasan, diajarin orang tuanya harus gimana, kalo pas anaknya ini gimana, 

cara – caranya ada gitu, kemarin saya bertemu dengan dr M, yang rehab medik 

juga, saya dikasih pengertiannya gimana – gimana gitu sih". (P7) 

"Dia ketemu sama dokter saraf anak di sana, mereka lebih mendiagnosa ke 

cerebral palsy ringan, waktu itu umur mau ke 2 tahun. Di sana anak saya ikut terapi 

kayak lebih ke motorik seperti itu. Terus anak saya alhamdulillah bisa jalan, bisa 

berdiri, tapi harus dibantu kita berdiriin, kalo enggak dia pegangan ke bangku atau 

ke kursi. … Dari situ kita terapi, sampai terapi alternatif juga kita lakuin, dengan 

berbagai alternatif kita ikutin. Ternyata makin ke sini makin menurun malah. 

Terakhir itu anak saya diumur 9 tahun lebih, ada yang ngasih tahu coba terapi 

yang kayak aliran listrik, waktu itu dia minta rontgen kaki dari pinggang ke bawah. 

Saya pergi periksa ke HL untuk tulang ternyata tulangnya baik – baik aja, tidak 

ada yang bermasalah. Dari situ saya baru ke RS H, dokter R mendiagnosa itu 

ternyata dengan gejala segala macemnya iya sama, selama ini anak saya seperti 
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ini gejalanya, akhirnya dari situ dokter R bilang kalo anak saya kemungkinan SMA, 

tapi untuk tipe berapanya dokter R masih samar. … Dokter R nerangin garis 

besarnya seperti ini, dia ngasih bacaan ke saya, banyak share bacaan lewat wa, 

terus saya cari sendiri. … Kalo di RS SY kan hydrotherapy … Untuk mengetahui 

penyakitnya anak saya dengan tes DNA. … Dulu pernah minum obat waktu 

diagnosa DMD (sebelum diagnosa SMA) selama 2 bulanan, tapi ke badannya tuh 

jadi ngegemukin, makannya banyak tapi tulangnya jadi gimana gitu, ada efek 

samping ke tulangnya, sama sakit lambung. … Kalo pernafasan dia saya ikutkan 

vokal, jadi dia enggak ngerasa terapi yaa, jadi dia berasa bisa seneng, happy, kalo 

misalkan disengajain terapi kan takutnya bosen, jenuh". (P8) 

"Saya bawa ke RS H umur 18 – 19 bulan waktu itu. Dicek sana sini sampai 

akhirnya dokter p mengatakan bahwa ini spinal muscular atrophy. Dia ngumpulin 

Co Ass, dia jelasin gitu ke mereka tentang Spinal Muscular Atrophy. Dia enggak 

jelasin ke saya sih waktu itu, karna ada saya, jadi saya tahu. Dokter bilang kalo ini 

penyakit langka yang belum diketemukan obatnya, dan gejalanya nanti terus 

menurun, penurunan fungsi motorik utamanya. Jadi saya fikir aduh enggak ada 

harapan banget yaa udahlah aku balik kanan, aku cari alternatif. Dari umur 2 

tahun anak saya ikut terapi macem – macem, terapi yang mulai dari menyakitkan 

sampai enggak menyakitkan. Yang menyakitkan itu dia terapi balur (dekat RS H) 

entah dibalur sama apa, katanya dari Jepang. Dia dibalur, dibungkus pakai 

aluminium foil, dia itu bener – bener kayak kepompong yaa. Terus dikasih asap 

rokok, si terapisnya itu ngerokok 5 – 10 batang sekali ngerokok, asapnya 

dimasukkin ke anak saya, ke hidungnya, ke mulutnya, ke telinganya, sampai dia itu 

batuk – batuk, sampai dilemes, sampai dia nangis. Pokoknya saya fikir ini enggak 
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manusiawi banget menurut saya waktu itu. Mungkin dikasih harapan akan sembuh 

yaa, jadi dicoba. Sampai berapa kali yaa. Mahal itu sekali terapi sampai Rp 

400.000 – 500.000. Sampai 5 – 6 kali sudahlah, kasihan anak saya. Itu terapi yang 

pertama yaa yang paling berat yang saya inget itu. Terus ganti lagi akupuntur tusuk 

jarum, terus ada lagi ketok saraf gitu kan, enggak tahu lah saking banyak terapi. 

Sampai umur 5 tahun anak saya step, kejang, panas, demam, dibawalah ke RS B 5 

harian, di sana fisioterapi juga. Karna fisioterapi mahal yaa, Rp 100.000 per 1 

jamnya kalo enggak salah waktu itu. … Saya disarankan ke RS S, saya akhirnya ke 

sana, lanjutlah fisioterapi. ... Nah di RS S terapi berapa bulan, anak saya sekolah 

kelas 1, dari sekolah itu anak saya enggak lanjut terapinya, karna jadwalnya 

bentrok sama sekolah kan, yaa sudah jadi enggak pernah fisioterapi anak saya 

sejak masuk sekolah itu. Sempet jalanlah beberapa kali terus dia kelas 5 dia enggak 

pernah fisioterapi lagi. Saya cuman menjaga supaya dia jangan sakit itu aja. 

Alhamdulillah dia enggak pernah sakit. … Tapi yaa enggak terus – terusan sebulan 

itu, sakit sembuh lagi, sakit sembuh lagi, saya bawa ke klinik. …Ini tadi saya lagi 

berfikir biar anak saya bisa kembali fisioterapi yang tepat". (P9) 

"Waktu pas urus anak kedua ini kok aneh ya. Udah umur 1 bulan ini leher kok 

masih lemes terus biasanya kan bayi – bayi kalau didudukin gitu udah mulai tegak 

ya. Tapi setiap kontrol sama dokternya, ya bu tiap anak beda – beda 

perkembangannya kayak gitu ya udah nggak. Tapi sampai umur 3 bulan 4 bulan 

biasanya bayi 4 bulan udah mulai miring kanan kiri kan aku kan pengalaman 

mengurus yang sebelumnya itu anak sepupu. … setiap bulan di kontrolkan masuk 

gitu ya. … Aku pokoknya hampir di RS H tuh berapa dokter yang aku ganti ah aku 

nggak puas kan sama jawabannya beliau. Ganti dokter anak ganti dokter. Ya udah 
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berapa kali ganti itu kalau anak kedua sampai akhirnya umur 6 bulan. Dokter ini 

sudah umur 6 bulan kok masih belum bisa sih kenapa. Ya bu, kita ke dokter rehab 

medik ya. … Simpulan dia waktu itu cuman motorik delay, terlambat aja. … 

sekarang kita coba aja mulai fisioterapi, … Sampai akhirnya umur 19 bulan, dia 

sakit sakit sakit biasa tadinya batuk pilek terus tapi kok kelihatannya lemas banget 

jadinya. .... Terus akhirnya aku bawa ke dokter waktu itu nafasnya keliatan sesek, 

jadi diputusin buat opname, diopname beberapa hari di ruang perawatan. Kalau 

menurut dokter itu nafasnya makin sesek gitu, terus akhirnya masuk ICU. Terus 

waktu itu ditanganinnya sama dokter saraf anak kebetulan di RS H. Dia kasih 

beberapa diagnosa dengan gejala klinis yang kayak gini mungkin ini mungkin ini 

ada beberapa terus dari satu satu misalnya penyakit apa waktu itu, kita cek ini 

negatif, terus GBS (Guillain Barre Syndrome) ya, cek ambil cairan dari tulang 

belakang. Karena kita saya sama suami bener-bener nggak ngerti sama sekali ya 

udahlah apa yang terbaik aja menurut dokter ya cek. Tapi ternyata hasilnya negatif 

juga. Terus ibu dugaan saya ini anak Spinal Muscular Atrophy. Nanti ibu cek EMG 

dan DNA SMA, tapi nanti di RS H sini belum bisa ibu mungkin harus ke Jakarta 

setelah nafasnya anak ini bagus. … akhirnya ke Jakarta cek EMG nya di CITO 

DNAnya di equipment tahun 2011, usianya waktu itu 19 bulan. Kalau cek DNAnya 

sih jadi itu akhir Desember, Kalau nggak salah cek DNA nya sekitar awal Januari 

Ya. Udah dapet hasil dikasih lagi ke dokter syaraf anaknya, ya gitu simpulannya 

iya bu anak ibu Spinal Muscular Atrophy tipe 2". (P10) 

"Saya ngecek coba tanya ke dokter di Bekasi rumah sakit H. Saya tanya gimana 

ini kok anaknya belum jalan, apa ada masalah enggak. Cuman dokter bilang 

memang ada rata – rata anak mau ngomong dulu, ada yang mau jalan dulu. Saya 
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pikir masih normal normal aja. Terus akhirnya dokter bilang tunggu 1,5 tahun itu 

udah paling terlambat, paling telat anak belum jalan. … Saya coba cek karna dari 

pihak keluarga disuruh cek ini anak kenapa karna udah mau 2 tahun sebentar lagi. 

Akhirnya kami cek kami bawa ke Malaysia, ke Penang. Abis dibawa ke sana 

ternyata dokter sana bilang katanya untuk ambil darah, tes darah di Singapura. … 

Umurnya sekitar 2 tahun. … Dokternya bilang nanti dikabarin satu bulan dari hasil 

ini dia bilang. … Tapi belum sampai satu bulan, kan ada keluarga di Singapura 

bantu kami untuk tanya hasilnya ke rumah sakit. … Kami konsultasi dan dibacakan 

hasilnya ternyata anak saya positif SMA tipe 2, dokternya vonis SMA tipe 2. Di situ 

kami bertanya, itu maksudnya gimana? Maksudnya SMA itu apa? Akhirnya 

diceritain. …. Jadi ya dijelasin SMA tipe 2, nanti akan terjadi kayak gimana jadi 

udah harus siap. Terus kita bertanya kok bisa anak saya kena SMA, gejalanya 

gimana? Karna sempet ada dokter tanya di keluarga ada yang enggak bisa jalan 

enggak, atau lumpuh enggak. …  Akhirnya dokternya cerita ini kayak begini SMA 

itu begini, diceritain semuanya. … Nah trus dengan seiring berjalannya waktu 

dokter bilang nanti rajin terapi ya, termasuk berenang, fisioterapi. … Terus dokter 

kan bilang enggak boleh terlalu capek. Anak SMA itu kalo di push (dorong) terlalu 

capek, diam akin lemah bukan tambah kuat. Jadi dokter menyarankan harus 

balance. … Ya seiring jalannya waktu kita cari fisioterapi. Terus konsultasi sama 

dokter waktu itu saya ke dokter H di daerah Kelapa Gading waktu umur 2 tahun 3 

bulan. Pokoknya kita langsung fisioterapi, langsung konsultasi segala macem. 

Akhirnya ya udah dikenalin sama Klinik A, dia memang ada fisioterapi, kami coba". 

(P12) 
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"Dia mulai ketahuan ada masalah dengan dia saat mulai berjalan umur 

setahun 2 bulan itu dia belum mulai berjalan terus dilihat lagi, saya periksain ke 

rumah sakit mungkin ada keterlambatan kata dokter, … Kita periksain lagi ke 

rumah sakit, kata dokter T dia flat foot, jadi sejak dia flat foot itu dia pake sepatu 

khusus kurang lebih 1 tahun awal pertama itu dia trauma dengan sepatunya dia, 

kakinya dia, secara dia baru bisa jalan tapi dikasih alat bantu dikasih sepatu 

khusus yang agak berat, agak sakit, ada tonjolannya yang membentuk ulkusnya dia, 

kalo dibuat jalan sakit, akhirnya dia trauma dengan sepatu itu, terus dia enggak 

mau pakai sepatu, enggak mau jalan. … Setelah dia trauma dengan pake sepatu 

itu, kita konsul sama fisioterapis, katanya, coba mbak copot dulu, jangan dulu 

dipakaiin, pulihkan dulu dia dari trauma supaya anaknya mau berjalan lagi, karna 

sebelumnya dia emang bisa berjalan, malah dikasih alat bantu, akhirnya dia 

enggak mau jalan. … Kalo pemeriksaan kita pantau sama dokter anak, katanya 

coba deh nanti di rumah sakit MK, dari situ kita nelfon, katanya dokternya lagi 

sekolah di Amrik nanti 2 tahun lagi baru pulang. … Baru kemarin bulan apa yaa 

saya EMG, kata terapisnya mbak coba ketemu dulu sama dokter saraf anak, … 

Akhirnya bulan apa itu kita tes EMG, dari hasil EMG keluar bilangnya SMA, dari 

SMA itu tapi untuk memastikan lebih jauhnya lagi suruh cek dna, kita cek dna, 

sebulan kemudian udah jadi, dia positif SMA tipe 3, karna dia masih bisa berjalan, 

untuk kekuatannya masih lumayan, kata dokter D di RSC. Tahunya itu yaa 2018 

ini". (P14) 

"Terus abis itu ternyata saya periksain di RSUD di sini cek darah waktu itu 

karna kecurigaannya tokso, setelah tokso semua ternyata didapat hasil kalo ada 

indikasi CMV cuman nilainya masih rendah. Setelah itu sebulan dibantu okupasi 
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terapi hasilnya masih sama 1 bulan, masih sama dalam artian perkembangannya 

enggak secepat anak – anak normal. Abis itu saya bawa ke RSUD M, dokter bilang 

hasilnya sama enggak tahu, karna asumsinya masih sama CMV gitu yaa. Kemudian 

saya minta cek apa yaa namanya yg kayak kapsul kepalanya itu apa MRI yaa, 

ternyata saya lakukan MRI di RS M ternyata hasilnya normal, tidak ada, saya 

kurang paham sekitar usia 15 bulanan kali yaa. Setelah itu saya bawa ke RS SJ, 

kebetulan di sana saya ketemu Prof. H waktu itu menyarankan 2 hal kepada saya, 

ibu kecurigaan saya itu Spinal Muscular Atrophy, cuman penyakit ini memang 

jarang dan  diagnosanya juga hanya bisa melalui tes dna, jadi misalnya kalo ibu 

berkenan untuk tes dna, silakan lanjut tes dna, tapi kalo tidak berkenan tidak apa 

– apa, cuman kalo untuk tes dna setelah tahu kita tidak bisa berbuat apa – apa, 

karna memang itu sekedar untuk tahu atau tidak, yang ibu bisa lakukan adalah 

mempertahankan kualitas hidupnya dia. Waktu itu terus saya dapet arahan dari 

Prof. H, kan waktu itu di praktiknya kan malem, besoknya saya tes kelistrikan otot 

EMG saya cek di RS SJ. Abis itu setelah hasilnya memang diketahui mendukung 

klinis dan sebagainya. … Sekarang seiring waktu gitu yaa mbak paling anak saya 

terapi seminggu sekali, terapinya yang pernah di RSUD P, yang kedua ada terapi 

di sekolah kebutuhan khusus cuman dia memang ada fisioterapisnya jadi ada 

okupasi terapinya, ada tuna wicara dan sebagainya. Anak saya ngikut ke okupasi 

terapinya". (P16) 

"Umur satu tahun itu saya bawa ke dokter anak ini bilangnya mungkin karna 

asfiksi itu oksigen waktu lahir sempat enggak mengalir ke otak sebentar jadi bisa 

mempengaruhi tumbuh kembangnya. Takutnya CP (Cerebral Palsy) itu kan. Terus 

waktu pertama kali saya denger itu jangan – jangan anaknya CP. Terus mulai 
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difisioterapi aja. Terus saya mulai fisioterapi itu mulai umur 10 bulan – setahun 

itulah saya mulai terapi sambil saya ke dokter lain untuk tanya – tanya. Soalnya 

kan dokter ngiranya Cerebral Palsy. Sampai saya tunggu itu karna gangguan 

tumbuh kembang itu 18 bulan ya, saya juga sambil fisioterapi. Kalo emang anak 

saya normal kan difisioterapi, dia kan terangsang terus ada kemajuan, tapi enggak 

juga, badan masih lemes gitu. … Umur 2 tahun saya rasa ini udah harusnya enggak 

kayak gini, saya pengen bawa ke Jogja kayaknya mungkin ya, udah 2 tahun masa 

masih kayak gini kan. Saya bawa ke RS SJ, di sana dibawa ke poli tumbuh kembang 

waktu itu anaknya cuman dites nyusun balok, terus konsep warna. Saya batin anak 

saya enggak ada masalah sama itu, dia itu udah pelajaran kelewatan maksudnya, 

udah selesai, dia udah mahir kayak gitu. Tapi saya cuman diem aja. Terus Prof nya 

datang bilang ini anaknya ibu kayaknya Cerebral Palsy kalo di CT Scan itu pasti 

nanti hasilnya ada ruam – ruam. Oh gitu dok. Iya ini kayaknya Cerebral Palsy, 

enggak bisa sembuh, gitu kan dokter bilangnya. ... Balik lagi ke RS SJ CT Scan. 

Hasilnya bersih, enggak ada ruam, enggak ada sama sekali ada apa – apa, hasilnya 

bersih. Bingung lagi kan saya. Cerebral Palsy tapi hasil CT Scannya bersih, 

anaknya tambah pinter, biasa, enggak ada masalah ya. … Sampai akhirnya saya 

tahu dia SMA, itu yang 2018 awal nah itu saya baru ikut grup (Komunitas SMA 

Indonesia). … Bahkan yang terapi anak saya aja sampai enggak enak hlo 

fisioterapisnya sama saya. Katanya saya minta maaf ya bu udah terapi anak ibu 

dari 10 bulan itu tapi kayaknya enggak ada perkembangan. … Nah itu dia 

(fisioterapis) juga heran, pasiennya dia yang lain – lain itu ya sebulan dua bulan 

tiga bulan tuh kelihatan ada perkembangan hlo. Dia udah ibaratnya pake teknik 

fisioterapi yang model apa gitu ke anak saya kok ajek (tetap). Kesannya kayak 
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fisioterapisnya bilang enggak ada efek apa – apa buat anak ibu. ... Alhamdulillah 

kan daripada enggak diapa – apain. Itu sampai akhirnya ketahuan yang kayak saya 

ceritakan tadi, saya udah ke dokter mana – mana bilangnya Cerebral Palsy. 

Terakhir ke dokter A di Condong Catur itu ngira anaknya kalo enggak GBS, SMA. 

Terus saya akhirnya tes gen di Jakarta, sama dokter DP terus ketahuan ternyata 

bener SMA". (P17) 

"Setelah itu kami kontrol ke RS SR, kok anak saya agak lemes, kata dokter, 

ndak bu mungkin secara penglihatan seketika aja anak ibu agak lemes, dia enggak 

lemes kok bu. … Saya kembali ke RS SR ketemu sama dokter anak satunya, beliau 

bilang adiknya kami rawat yaa bu sambil tes darah lengkap, urin, eek (BAB), dan 

cito thoraks, ternyata semuanya dibaca normal dan masih stabil, waktu itu umur 3 

bulan 3 minggu. Setelah itu umur 4 bulan tepat langsung kami bawa ke RS S, kami 

dapat rujukan. Nah minggu pertama kami cuman kontrol. Minggu kedua kontrol di 

poli anak, di poli rehab, di poli saraf anak. Setelah minggu ketiga anak saya nangis 

tapi suaranya semakin mengecil, tapi dia bisa tidur nyenyak juga. Waktu nomer 

antrean dipanggil, anak saya langsung menangis tanpa nafas, dan saya juga kaget 

yaa gendong anak, akhirnya anak saya dibawa ke IGD, dilarikan ke IGD difoto 

thoraks sama dikasih masker oksigen. Nah setelah itu ternyata masker oksigen 

enggak mencukupi, nebu setiap satu jam enggak bisa dahaknya keluar, enggak bisa 

batuk, dia diam sambil sesak, langsung difoto thoraks akhirnya pneumonia sama 

gagal nafas. Setelah itu anak saya dibawa ke Res untuk pemasangan ETT, 

pemasangan ETT anak saya dapet 24 hari tapi anak saya itu enggak pernah bisa 

batuk, dan tes – tes darah lain itu tidak ada kecurigaan lain, kok lemes dicuriganya 

CP (Cerebral Palsy). Curiganya CP CP CP dan CP, kayak foto thoraks berulang 
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– ulang selama 24 hari untuk mengetahui thoraksnya bersih atau tidak, hasilnya 

yaa bagus cuman kondisinya dia itu dahaknya kok masih banyak kata dokter dan 

susternya. Kemudian bilang, iya bu, kecurigaannya dahaknya masih banyak 

enggak bisa keluar, jadi butuh disedot sedot tapi sambil tes kayak EEG, tes saraf, 

itu bahkan dibilang normal, sampe CT Scan juga. Setelah 24 hari itu saya 

disarankan karna takut infeksi disuruh tracheostomy. Saya tanya, kenapa dok di 

tracheostomy? Jawab dokter, untuk mempermudah dia batuk, untuk mempermudah 

pengangkatan dahak, sambil lalu kita ke Jepang sama Taiwan untuk tes penyakit 

kelumpuhan permanen. Saya tanya lagi, emangnya ada apa itu dok? Jawab dokter, 

kerusakan sel metabolik. Terus enggak lama darah anak saya diambil sekitar 15 cc 

dibawa keluar negeri. Enggak ada 1 bulan anak saya udah pakai tracheostomy, 

darah udah nyampe. 1 bulan ternyata hasilnya normal penyakit kelumpuhan 

kerusakan metabolik. Terus ada saran lagi dari dokter rehab Prof T kalau anak 

saya tes SMA, yaitu penyakit langka. Kalo dibilangnya itu penyakit mematikan ada 

tipe – tipe khusus ibu. Abis itu enggak lama diperiksa sama beliau beliau ternyata 

anak saya masih normal, masih pakai masker, pakai tracheostomy, bukan pakai 

venti. Setelah dapet 3 bulan tepat di RS anak saya bisa dinyatakan pulang dengan 

alat – alat bantu sederhana di rumah, seperti nebu, suction, tabung oksigen. Kita 

juga harus pantau seperti minum dengan tenang agar tidak tersedak, semuanya 

harus dikontrol dengan bersih. Pasca rawat inap belum sehari anak saya kambuh, 

lalu saya bawa ke RS terdekat dan terlengkap, ternyata di sana ditangani, 

saturasinya menurun dan dianya kolaps kolaps gitu. Setelah itu anak saya dirawat 

di IGD untuk nunggu rujukan ke RS S lagi karna kan penanganan anak saya 

eksklusif. Dari pihak rumah sakit telfon berkali – kali ke RS S ternyata enggak ada 
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(jawaban), akhirnya dialihkan ke ICUnya, karna kan enggak ada PICUnya yang 

ada ICU. Berapa minggu setiap pergantian dokter spesialis anak yang 4 orang itu 

bilang kita rujuk yaa bu. Saya bilang enggeh (iya). Sambil lalu ada kabar sekitar 

1,5 bulan kalo anak saya positif SMA tipe 1, dan hasilnya yang SMN, dan hitungan 

copy, saya enggak paham, cuman dokter juga baru seumur – umur di sekolah, sama 

seumur – umur ngerawat pasien itu enggak ada yang penyakit SMA, dan bahkan 

perlu banyak belajar, kata dokter seperti itu. Jadi baru ketahuan anak saya sakit 

SMA itu umur 10 bulan. Terus setelah itu dapet kabar karna di sini juga kesulitan 

penanganan, enggak ada yang bisa diajak diskusi, konsul seperti RS tipe B, dan 

mau dialihkan juga sampai nunggu tempatnya ada, kebetulan masih belum ada, 

dan emang gimana yaa karna saya orang awam, saya tanya ke dokter, saya kok 

engggak pernah lihat gejala – gejala khusus anak saya yaa dok? Jawab dokter, 

emang enggak onok (ada) gejala bu, cuman berat bedan bisa naik, terus anaknya 

juga hlo bu tangan kakinya tambah pelan tambah pelan bisa abis, tenogone iku 

(tenaganya itu) abis secara tidak sadar, sebenernya dari bayinya dulu udah tahu 

kalo itu SMA, cuman kan kita enggak langsung menuju ayo periksa SMA, kan tidak, 

jadi ke rumah sakit yang ada foto thoraks, CT Scan, MRI, itu yang kita butuhkan, 

setelah mengetahui anak ibu periksa sana sini terus ada dokter yang bisa diajak 

diskusi jadi anak ibu disaranin untuk tes SMA ternyata positif ibu. Yaa Allah dokter. 

Setelah itu selama di sini saya lihat kok dadanya anak saya cekung yaa? Padahal 

sampai sekarang enggak berhenti terapi, kok perasaan yaa lemas, gini aja, enggak 

ada perubahan, dengan alat bantuan juga enggak bisa dilepas. Sekarang pakai 

venti terus mulai masuk sini, dari bulan 10 tanggal 2. … Di sini ada fisioterapinya. 

Alhamdulillah Senin – Sabtu, bahkan wicara juga kan". (P21) 
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b) Media sosial 

Beberapa partisipan tidak mendapatkan informasi detail tentang penyakit anak 

di fasilitas kesehatan. Sehingga partisipan berusaha mencari informasi melalui 

media sosial.  

"Setelah anak saya didiagnosa tahun 2015, saya mencari tahu tentang SMA. 

Ternyata di Indonesia enggak ada komunitas dengan anak SMA. Saya enggak putus 

asa, saya cari terus. Lambat tahun akhirnya saya bertemu dengan orang tua yang 

memiliki anak sakit seperti anak saya. Akhirnya kita membuat grup, waktu itu 

cuman sedikit dan kita jauh. Puji syukur sekarang saya bisa sharing dengan 

penderita SMA maupun orang tua lainnya di grup Komunitas Spinal Muscular 

Atrophy Indonesia". (P1) 

"Alhamdulillah banyak yang bantu dari komunitas, dari berbagi pengetahuan, 

secara langsung maupun di grup". (P8) 

"… Cuma bersyukur ada grup, makanya saya nongol di grup kapan, yaa kalo 

emergency, anak saya demam gimana yaa? Baru saya nongol di grup". (P9) 

"… waktu itu belum ngerti ya penyakit apa sih. akhirnya saya searching 

searching browsing, dulu zamannya masih baru Facebook doang ya. Aku mulai 

searching tapi jarang banget literatur yang dalam bahasa Indonesia ya waktu itu 

ya. terus aku nyari di Facebook". (P10) 

"Kalo komunitas saya baru bergabung dengan komunitas SMA, alhamdulillah 

banyak informasi, banyak edukasi, banyak ketemu saudara – saudara, banyak 

berbagi, banyak banget manfaat yang didapet dari itu, saling menguatkan aja dari 

kelompok SMA ini". (P14) 
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"Waktu itu sama dimasukkin grup komunitas sama pak A, saya hubungin 

mamanya J dulu, baru ngasih tahu nomernya pak A, terus saya hubungin pak A 

jadi saya di RS SJ dibantu sama pak A, dibantu dikenalin sama dokter dokternya, 

karna kan beliau udah lebih lama dulu yaa di RS SJ, anaknya kan di RS SJ jadi 

udah tahu seluk beluknya gitu, saya dikasih tahu nformasinya sama pak A. Kalo 

saya tahu mamanya J dari instagram, saya cari – cari SMA terus ketemu ig nya 

mamanya J terus saya kontak beliau, terus beliau mengarahkan ke pak A. Setelah 

itu pak A baru dimasukkin ke grup. Jadi waktu itu memang masih awal – awal sih 

mbak, belum banyak sebanyak sekarang". (P16) 

"Kalo saya lihat beritanya di grup (Komunitas SMA Indonesia) itu ya ampun 

kok kayak gini banget ya, bisa gagal nafas, berarti kan ibaratnya sewaktu – waktu 

bisa enggak ada angin enggak ada hujan tahu – tahu gagal nafas". (P17) 

"Alhamdulillah di sini ada temen kayak njenengan (kamu) dan temen – temen 

yang lain waktu di WA (whatsapp), dibantu entah itu apa pengetahuan sakitnya 

langka, … Saya tahunya informasi dari grup, saya tanya grup pemakaian 

tracheostomy waktu saya masuk sini 2 bulanan itu, saya lihat di instagram S. Saya 

bilang bun, saya punya anak dengan pemakaian alat tracheostomy dengan penyakit 

yang berbeda, anak saya tuh katanya gini gini gini. … terus kok berkeringat, 

dadanya kok cekung, anaknya kok istilahnya semakin lemes, berat badannya kok 

katanya semakin kurus, tapi ini lumayan naik 1 ons. Jawabnya, bu itu bisa dicurigai 

tapi enggak tahu tipenya, coba periksain, yang dari RS S kan pernah dikasih tahu 

kalo anaknya dikasih itu, coba lihat hasilnya. Iya itu saya langsung inisiatif, dokter 

mohon maaf saya boleh tahu hasilnya. Jawab dokter, sudah ada hasilnya bu, cuman 

enggak bisa dibicarakan secara WA (Whatsapp), harus saya sampaikan ke 
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dokternya ibu, saya hubungi ke rumah sakit Mojokertonya nanti biar disampaikan 

ke ibu. Jadi saya dijelaskan sampai detail". (P21) 

Beberapa partisipan dianjurkan oleh dokter untuk bergabung dengan 

Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia sebagai upaya saling berbagai 

informasi. 

"… bertemu komunitas penyakit seperti anak saya dan dokter – dokter di hotel 

I di Bandung untuk seminar. … Kalo di komunitas saya tanya dokter sampai saya 

kehabisan pertanyaan". (P4) 

Beberapa partisipan mencari informasi di jurnal penelitian. Namun karena 

keterbatasan partisipan dan penelitian, sehingga informasi tidak banyak yang 

didapatkan. 

"Dari situ saya browsing SMA itu apa, SMA itu yaa kalo baca dari internet, 

literaturnya, dari segala macem, SMA itu serem, apalagi buat ibu – ibu yang punya 

anak pertama gitu yaa, apalagi saat itu saya lagi hamil anak kedua. Saya browsing 

cara penangannya SMA itu apa, kedepannya seperti apa, nantinya SMA itu kan 

bersifat mundur, kemungkinan yang tadinya dia bisa macem – macem kayak 

tengkurep, berguling – guling. Akhirnya dia mengalami kemunduran, atau enggak 

bisa apa – apa kali yaa. Terus saya banyak baca – baca juga, SMA penyakit 

membunuh nomer satu di bawah usia 2 tahun, penyakit genetik". (P6) 

"Saya lihat di internet juga apa itu SMA. Turunan yaa, dari genetik yang 

diturunkan dan diwariskan oleh kedua orang tuanya". (P7) 

"… waktu itu belum ngerti ya penyakit apa sih. akhirnya saya searching 

searching browsing, … Aku mulai searching tapi jarang banget literatur yang 

dalam bahasa Indonesia ya waktu itu ya. …". (P10) 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
157 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

"Iya cari – cari referensi dari internet, cuman kan sebenernya kita lihatnya 

enggak kayak penyakit demam berdarah, tipes, tidak, jauh anak saya, penyakitnya 

mengkhawatirkan". (P21) 

 

e. Harapan orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di 

Indonesia 

Partisipan berharap sebuah harapan yang nyata dan dapat membantu kondisi 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Harapan dibagi menjadi lima tema 

yaitu perkembangan, penyakit penyerta, pengganti caregiver, penerimaan, dan 

kebijakan. 

Tema 13. Perkembangan 

Harapan partisipan dalam perkembangan terdapat dua sub tema yaitu 

keterampilan dan status kesehatan. 

1. Keterampilan 

Beberapa partisipan berharap dapat lebih terampil dalam merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Pengennya saya lebih bisa merawat anak saya. Kalo ada apa – apa pun saya 

harus bisa ada atau enggak ada susterya". (P1) 

"Kalau saya usahakan bagaimana caranya bisa tetap merawat". (P2) 

"Saya berusaha untuk lebih bisa merawat anak saya, karna semakin menurun 

yaa, jadi saya harus bisa". (P7) 

"Yaa mungkin pelan – pelan saya akan belajar apa itu SMA, karna saya dalam 

tahap baru mau bangkit, saya belum tegak hlo, saya coba masuk pelan – pelan ke 
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SMA demi anak saya, mau enggak mau kan, tapi saya akan pilih – pilih dalam arti 

hal yang ok ok aja lah, yang enggak ok nya saya harus abaikan lagi". (P9) 

"Saya tanya lagi, terus perawatannya apa nih sekarang supaya kondisi anak 

saya setidaknya harus standy by di sini enggak menurun, kalo bisa lebih dari ini. 

Kata dokter D, fisioterapi aja bu, tapi jangan terlalu divorsir". (P14) 

"… harapannya cuma semoga saya sehat, bisa merawat anak saya, dikasih 

kelapangan rezeki buat merawat anak saya". (P17) 

"Saya tuh pengennya punya venti, bisa ngerawat bener – bener di rumah. … 

Bahkan kita punya fikiran enggak harus di rumah sakit terus, kita punya cita – cita 

di rumah". (P21) 

Beberapa partisipan berharap dapat lebih terampil dalam berkomunikasi 

dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak saya. Kalo saya 

enggak ngerti dia ngomong apa, kan kasihan juga". (P7) 

Beberapa partisipan berharap dapat lebih terampil dalam sabar merawat anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy.  

"… saya harus lebih sabar merawatnya". (P1) 

"Saya sekarang harus lebih sabar yaa teh dengan kondisi anak saya ini". (P4) 

"… jadi pribadi saya bisa lebih berubah yaa, bisa lebih sabar, ke anak – anak 

harus bisa seperti apa untuk penanganan di rumah seperti apa". (P8) 

"Awal – awal dia tanya kenapa yaa ma saya berbeda. Kadang kalo dia tanya 

seperti itu, saya buka you tube orang dengan berkebutuhan khusus, saya bilang 

kamu begitu, kita lihat yaa yang seperti kamu atau yang lebih sakit dari kamu. Dari 

situ dia belajar, oh tenyata Tuhan menciptakan makhluk itu ada yang normal dalam 
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tanda kutip, dan ada yang tidak normal dalam tanda kutip. Pokoknya selama kita 

sehat, panca indera kita berfungsi, jangan takut, insyaa Allah gitu yaa, kita punya 

sesuatu apa yang kita banggakan". (P9) 

"… Mudah – mudahan aku bisa lebih sabar, kuat". (P10) 

Partisipan berharap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dapat lebih 

terampil dalam mengasah kecerdasannya. 

"Sejak saat itu sampai sekarang saya selalu berdoa untuk minta organ – organ 

yang baru buat anak saya. Karena Tuhan yang menciptakan anak saya dan 

menenun anak saya sejak dalam rahim saya. Saya percaya Tuhan sanggup 

melakukan mujizatNya. Saya yakin dia bisa ngelewatin ini semua. Dia anak yang 

cerdas. Harus selalu diasah memang. Beda sama anak yang seumurannya, dia bisa 

cepet tanggap". (P1)  

"Kalo kepinteran mah bisa disekolahin, dia bisa pinter. Kalo ada kekurangan 

pasti ada kelebihannya". (P5) 

"Kalau tentang kognitif sih enggak ada masalah, cuman dari motorik aja. Kalo 

di sekolah ada aktivitas menulis, mewarna, dia pasti ketinggalan, tapi bukan karna 

dia enggak bisa ngikutin tapi selesainya yang lama. Semoga lebih bisa cepet yaa. 

Waktu nanti sekolah SD karna mainnya dikte, ada ulangan juga soalnya didikte 

jawabnya juga dikte". (P7) 

"… terus cara nerima dia lebih banyak bersyukur banget dengan kondisi 

apapun, dia juga banyak bilang kuncinya sabar bun. Karna saya juga dari masalah 

agama dengan keterbatasan saya dengan agama, dia banyak yang ngajarin saya. 

… Saya berharap anak – anak saya bisa seperti itu (seperti bu l).  Mudah – 

mudahan anak saya menjadi anak sholeh sholehah yang dengan ujian seperti ini. 
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Allah punya rencana lain. … Dia sekarang kan saya masukin ke baca Al – Quran. 

Awalnya sih saya pengen dia lebih dekat, lebih bisa tenang. Suatu saat dia kan ABG 

yaa, hatinya mulai berontak atau apa, setidaknya kalo dia lebih dekat dengan 

Allah, dia bisa lebih tenang. Ternyata alhamdulillah dia makin ke sini makin 

banyak ngajarin saya, dari masalah tidak pernah su’udzon ke Allah, dari dia 

sabarnya, dari masalah saya berjilbab pun dia ngajarin saya, dia nyuruh saya, bun 

saya pengen bubun bersyar’i. … Dia ngasih tau tentang pelajaran barunya tentang 

Al – Quran". (P8) 

"Jadi saya berharap banget anak saya di sekolah bisa menemukan dirinya. … 

malah dia adalah pelopor team work yang bagus di kelasnya, dari kelas 1 sampai 

kelas 5 sekarang. … Kalo dari segi agama, dia yang paling bagus, jadi dia berfikir 

tentang spiritualitas gitu. Dia belajar tentang Tuhan itu dari dirinya sendiri, bahwa 

Tuhan menciptakan aneka makhluknya sesuai dengan sistem ujian, sistem hidup, 

kayaknya dia lebih rajin ritualnya daripada emaknya (ibunya, saya)". (P9) 

"… karna ngelihat alhamdulillah kemampuan di sekolah gitu ya kayak hafalin 

kayak gitu gitu nya dia termasuk di TK dulu dia juaranya. Ada lomba apa dia yang 

juara 1 nya. Jadi begitu nambah dia percaya diri ya". (P10) 

"Alhamdulillah anaknya juga percaya dirinya luar biasa, dia pede aja sama 

kondisinya sekarang ". (P14) 

"Kalo harapan saya untuk saya dan anak saya yang baik – baik aja yaa mbak. 

Saya yakin dia pinter. Semoga bisa lebih pinter lagi". (P16) 

"Obatnya kan belum ada, bukan berarti enggak ada, selama kita nunggu 

obatnya sampai ada, yang bisa kita lakukan cuma perawatan perawatan dan 

perawatan. Jadi gimana jaga supaya kemampuan anak kita yang didapat sekarang 
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enggak terus hilang, tapi minimal ajek (tetap), syukur syukur nambah kayak gitu. 

Ajek (tetap) pun udah alhamdulillah enggak tambah parah ya gitu ibaratnya.  … 

Saya pengennya walaupun anak saya belum bisa jalan, tapi karna otaknya enggak 

ada masalah, saya pengennya anak saya bisa sekolah setinggi – tingginya". (P17) 

2. Status Kesehatan 

Status kesehatan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy tidak menutup 

kemungkinan semakin hari akan semakin menurun. Semua partisipan berharap 

peningkatan imunitas, psikologis pada anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy akan selalu baik. Serta semua partisipan berharap anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy kedepannya dapat mandiri secara bertahap. 

"Semoga dia kedepannya bisa mandiri, meskipun harapannya tipis. Dia udah 

mulai bisa ngarahkan makanan ke mulutnya, tapi tangannya harus dibantu ke atas. 

Minum juga bisa pegang sendiri tetep pake sedotan, di taruh di dadanya sama 

dipegangin dua tangannya". (P1) 

"Harapan saya yang realita, bisa sembuh, bisa kumpul dengan keluarga". (P2) 

"Harapan saya anak saya bisa mandiri bertahap enggak apa – apa, insyaa 

Allah bisa sembuh". (P3) 

"Dia sehat, dia bisa mandiri untuk diri dia sendiri bisa. Enggak terlalu banyak 

berharap itu kan keajaiban Tuhan". (P4) 

"Harapannya kalo dia belum bisa jalan, dia bisa merangkak minimal, nanti 

lama – lama bisa jalan, pokoknya harus kuatlah dulu. Sayang anak sepinter ini 

enggak bisa ngapa – ngapain". (P5) 

"Harapan saya untuk anak – anak, mereka sehat. Anak – anak jadi orang yag 

bisa bersyukur akan dirinya, mencintai dirinya sendiri, mencintai kekurangan dia, 
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menjadikan kekurangan menjadi kelebihan dia, bisa mandiri jadi enggak 

tergantung sama orang, soalnya saya, ayahnya juga enggak selamanya ada". (P6) 

"Harapan saya untuk anak saya, dia bisa mandiri untuk nantinya. meskipun 

tetep saya pasti selalu ada di sampingnya. harapan jangka panjangnya, anak saya 

bisa berdiri, berjalan, meskipun jalannya rembetan atau gimana, seperti anak 

lainnya". (P7) 

"Dia sering bilang, kita tunggu mukjizat, mungkin obat enggak ada, tapi 

mukjizat Allah pasti ada". (P8) 

"Sampai hari ini saya masih berusaha membangkitkan psikologis dia karna 

ayahnya yang kena (meninggal dunia) itu. Padahal kalo itunya sudah kena yaa 

mentalnya sudah ngedrop, pasti pengaruhkan ke badan dia, ke stamina dia, jadi 

dia kehilangan selera makan, pokoknya hormon – hormon kebahagiaan dia itulah 

hilang, jadi sakit. Saya mempersiapkan pasca dia dirawat di sini, dia bisa bangkit. 

… Saya sekarang berfikir kayaknya obat terbaik buat anak saya yaa ibu, saya 

percaya itu. Saya bilang, mama enggak pernah nyuapin kamu, sekarang kamu di 

rumah sakit mama nyuapin kamu biar kamu cepat sembuh, kenapa kamu sembuh, 

karna kamu makan, dan kamu enggak sekadar makan, karna disuapin mama, 

disitulah air mata saya mengalir yang bisa membuat anak saya kuat, ada reaksi 

dari tubuhnya. Yaa saya percalah, dari sayang, perhatian, support, itu bener – 

bener sakti sebelum yang lain – lain, saya percaya itu". (P9) 

"… Makanya anak – anak imunisasi dasar lengkap aku lakuin, Hib, influenza, 

yang tambah – tambahannya yang anak – anak lain enggak mungkin, malah aku 

kerjain supaya menjaga mereka. … Semoga dia sehat – sehat ya dengan kondisi 

seperti ini, stabil lah". (P10) 
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"… semoga dia bisa membangun jiwanya, dia bisa lebih kuat, dia bisa lebih 

semangat, bisa enggak merasa aku tuh beda sama yang lainnya. … Dia ngeluarin 

dahaknya juga pinter, banyak minum juga, rutinitas dia tiap bangun pagi dia selalu 

minum air hangat. Kalo batuk juga kita udah ajarin biar dia batuk efektif. Dia 

makan sayur, buah pinter, enggak ada masalah. Sembelit juga enggak". (P14) 

"Kalo adiknya yaa gimana saya ngajarinnya ke dia paling waktu lagi berdoa, 

berdua aja, saya tekanin ke dia ayo berdoa sama Allah biar nanti bisa sehat, paling 

saya ngomonginnya gitu sih, karna kalo ngomongin ke anak kecil panjang lebar 

juga dia enggak bakal ngerti, jadi ngomonginnya sakit sehat sakit sehat, nanti kalo 

sehat bisa beli mainan sendiri, bisa mainan kereta – keretaan. Jadi menanamkan 

ke dia untuk berdoa harapannya agar sehat. Saya enggak pernah bilang mau jalan 

atau enggak, karna jujur itu lebih baik yaa, saya enggak mau membohongin diri 

saya, apalagi mau membohongi anak saya yang sakit. Jadi saya harapannya sehat 

aja udah gitu mbak, saya enggak mau yang muluk – muluk gitu, nanti jatuhnya kalo 

muluk – muluk malah kayaknya kok lebih banyak negatifnya, takutnya saya 

berperilaku negatif ke anak saya yang sakit, jadi mending saya harapannya sehat 

aja, saya sounding ke kakaknya adiknya sakit, sounding ke adiknya harapannya 

sehat. Kalo bilang jalan nanti ada pertanyaan kapan, jadi mendingan saya bilang 

awal saya sampaiin juga ke mertua saya, ke orang tua saya enggak usah muluk – 

muluk, sayangi anak saya yang sakit dengan sewajarnya sesuai usianya, jadi biar 

enggak aneh – aneh". (P16) 

"Kalo harapan untuk anak saya sehat terus". (P17) 
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"Harapannya sih kalo memang dikasih panjang umur mudah – mudahan alat 

di rumah tidak di rumah sakit karna untuk kita menjauhi infeksi – infeksi dan 

penyakit yang menular lainnya". (P21) 

 

Tema 14. Penyakit Penyerta 

Beberapa partisipan berharap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

tidak mengalami gangguan pernafasan, gangguan metabolisme, gangguan 

gastrointestinal, gangguan mobilisasi.  

"Harapannya anak SMA tidak mengalami komplikasi penyakit. Karna sampai 

sekarang ini banyak yang mengalami gangguan pernafasan". (P3) 

"Menurut pendapat saya, itu suatu penyakit yang menyerang otot dan sarafnya 

dia, jadi kalo kita cuman diamin aja, anaknya enggak kita fisioterapi, enggak kita 

bantu untuk menggerakkan dan sebagainya, ototnya akan semakin melemah, 

semakin mengecil atrophy, kalo udah kecil berarti ototnya semakin mengecil 

semakin memendek dan susah untuk digerakkan mobilitas. … Kalo harapan untuk 

anak, yang terbaiklah pastinya kan, semoga dia bisa membangun jiwanya, dia bisa 

lebih kuat, dia bisa lebih semangat, bisa enggak merasa aku tuh beda sama yang 

lainnya". (P14) 

"Saya cuman ya Allah kalo emang bener sakitnya kayak gini, moga – moga 

saya bisa jaga, bisa sampai yang kayak mbak Z ya, udah 30 tahun seumuran saya 

justru masih sehat wal afiat ibaratnya, saya cuman mikirnya kalo ada yang seperti 

mb Z, berarti anak saya juga bisa kayak mbak Z, enggak berakhir kayak anak J 

sama anak H. Mudah – mudahan saya sering berdoa mudah – mudahan suatu saat 
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anak J sama anak H bisa lepas alat itu (ventilator dan bantuan oksigen), bisa lepas 

alat, bisa nafas pakai spontan". (P17) 

Beberapa partisipan berharap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

dengan gangguan pernafasan, gangguan metabolisme, gangguan gastrointestinal, 

gangguan mobilisasi mendapatkan penanganan yang tepat. 

"Dulu sering sembelit, dia trauma kalo dikasih microlax. Sekarang udah 

enggak lagi, saya pake produknya NS, udah lancar sekarang. Dia pipis juga kadang 

enggak terasa, tahu tahu udah keluar, kadang bocor pampersnya. Semua 

aktivitasnya yaa di tempat tidur. Tetep semua aktivitasnya dibantu total sama 

susternya sama saya juga, dia ada hambatan buat bergerak. Apalagi menopang 

tubuhnya sendiri dia enggak kuat, duduk sendiri bentar gitu udah enggak kuat. Yaa 

semoga dengan berkembangnya penelitian dan obat – obatan, anak saya bisa 

dirawat dengan tepat". (P1) 

"Kalo tenaga kesehatan gimana anak saya yaa karna tipe 1, saling menjaga, 

pengobatannya kan emang enggak ada obat khusus, cuman kan kayak suction, 

nebu, susu harus tepat waktu supaya anak saya enggak kekurangan gizi, soalnya 

anak saya sekarang kan gizi buruk, usia 11 bulan dia kan baru 6 kg dan masih 

kurang 1,5 kg lagi lah untuk batas minimal. Terus lebih terampil untuk melihat dia 

keringatan, kalo SMA kan sering keringatan jadi sebelum keringatan sebelum 

jantung berhenti kan harus dahak – dahaknya dikeluarkan, kalo tidurnya nyenyak 

enggak ada 10 jam kita belum suction sama sekali, gitu pokoknya sering ditengok 

– tengok, terutamanya suction". (P21) 

Beberapa partisipan berharap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

dengan gangguan pernafasan mendapatkan penanganan yang tepat. 
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"Anak SMA enggak bisa lepas sama masalah pernafasannya. Moga bisa ada 

penanganan yang tepat dan lebih mudah. Kasian kalo harus selalu chest therapy, 

ditekan – tekan gitu dadanya". (P1) 

"Perawat sama dokter harus bisa lebih waspada kalo sewaktu – waktu anak 

saya henti nafas lagi kayak dulu". (P2) 

"… yaa semoga bisa lebih cepat ditangani. Meskipun anak cuman batuk pilek 

aja. Karna nanti pasti sesak". (P5) 

"Kalo lagi batuk, pilek, demam gitu harus lebih stand by yaa.. Karna anak – 

anak saya kadang enggak mau bilang kalo dia sesak mbak. Jadi seenggaknya bisa 

ada penanganan yang tepat sebelum lebih parah". (P6) 

"Kalo abis makan coklat, gorengan, pop corn gitu merangsang batuknya lagi, 

sama cuaca juga. Jadi harus hati – hati kalo tiba – tiba dia sesak. Nanti bisa 

bronkopneumonia lagi". (P7) 

"Mudah – mudahan saya sering berdoa mudah – mudahan suatu saat anak J 

sama anak H bisa lepas alat itu (ventilator dan bantuan oksigen), bisa lepas alat, 

bisa nafas pakai spontan". (P17) 

Beberapa partisipan berharap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

dengan gangguan gastrointestinal mendapatkan penanganan yang tepat. 

"Semoga ada perhatian untuk penanganan seperti anak saya dengan kendala 

pup. Pernah dikasih 10 tube soalnya dia susah banget pup susah pencernaannya. 

perutnya harus kosong, dia enggak bisa kalo enggak pup sehari. Kasihan kalo 

harus setiap hari seperti itu". (P5) 

"… yaa semoga anak saya bisa pupnya lancar, ada obatnya. Kasian kalo 

sampe kayak dulu, jadi batu gitu". (P3) 
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"Kalo sesek malam hari sih enggak mbak, kayaknya kalo saya perhatiin 

memang anak saya di pernafasannya enggak terganggu yaa mbak, cuman mungkin 

di pencernaan dia yang agak susah karna dari dulu yaa keluhannya sembelit 

sembelit sembelit yaa, makin ke sini makin susah sih mbak. Semoga ada 

penanganannya". (P16) 

Partisipan berharap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dengan 

gangguan mobilisasi mendapatkan penanganan yang tepat dapat berupa fisioterapi. 

"Harapannya kedepannya ada tempat akupuntur atau fisioterapi yang dekat 

dengan rumah, agar anak saya tidak mengalami penurunan lagi". (P5) 

"Saya lanjut terapi lagi karena saya lihat sih terapi yang dijalani sekarang ada 

kemajuan meskipun bukan yang kemajuannya yang terlalu pesat itu. Terbukti dari 

anak saya ngangkat kepala dulu berat sekali, sekarang udah mulai mau guling-

guling juga sekarang udah mulai mau lagi meskipun yaa gimana anaknya juga yaa 

kalau ada mood – mood gitukan. Semoga bisa semakin ada kemajuan yaa". (P7) 

"Semoga bisa semakin kuat yaa, dulu bisa berdiri, tapi sekarang udah enggak, 

yaa semoga bisa berdiri lagi". (P8) 

"Ini tadi saya lagi berfikir biar anak saya bisa kembali fisioterapi yang tepat". 

(P9) 

"Anak saya ngikut ke okupasi terapinya. Harapannya ada perkembangannya 

meskipun minim". (P16) 

 

Tema 15. Pengganti Caregiver 

Pengganti caregiver merupakan salah satu harapan partisipan ketika caregiver 

yang saat ini tidak mampu lagi untuk merawat anak yang menderita Spinal 
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Muscular Atrophy. Pengganti caregiver dibagi menjadi tiga sub tema yaitu keluarga 

inti, keluarga besar, orang lain atau sosial. 

1. Keluarga Inti 

Beberapa partisipan berharap anak yang sehat dapat menggantikan merawat 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Saya sama suami makin tua, moga nanti ada yang bisa bantu rawat. Cecenya 

juga makin besar, mungkin nanti dia juga bisa gantikan saya". (P1) 

"Sekarang saya mulai gampang capek, sakit juga. Harapannya kalo enggak 

ada saya, kakak – kakaknya bisa bantu rawat nanti". (P3) 

"Anak saya yang besar masih belum tahu sakit adiknya yang gimana teh, 

mungkin nanti kalau kursi rodanya datang, dia pasti bertanya, dan dia bisa bantu 

saya untuk merawat". (P4) 

"Untuk saat ini anak saya yang lain masih kecil, mungkin kedepannya bisa 

merawat adiknya atau setidaknya dapat membantu saya sewaktu – waktu saya tidak 

bisa". (P5) 

"Anak pertama saya juga udah gede (besar), sebenernya dia udah bisa bantu, 

tapi saya enggak terlalu berharap karna dia juga punya dunia sendiri kan, dia 

sekolah, punya teman – teman, punya aktivitas, jadi saya enggak terlalu berharap". 

(P9) 

2. Keluarga Besar 

Beberapa partisipan berharap keluarga besar bersedia merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Iya insyaa Allah keluarga dapat selalu membantu merawat anak saya". (P5) 
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"Semoga suatu saat keluarga ada yang dapat membantu merawat kedua anak 

saya, jika saya dan suami enggak ada". (P6) 

"Kalo nanti saya enggak ada, saya berharap sekali mama bisa bantu, atau 

keluarga saya yang lain". (P7) 

"Semoga keluarga ada yang bisa merawat anak saya kalo kami enggak ada". 

(P14) 

"Suatu saat keluarga ada yang bisa bantu rawat anak saya". (P16) 

3. Orang Lain atau Sosial 

Beberapa partisipan berharap teman maupun orang lain yang tidak dikenal 

bersedia merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Ada suster homecare juga yang 24 jam selalu jagain anak saya, jadi saya 

agak tenang. Kalo saya udah enggak mampu untuk homecare, semoga ada orang 

lain dengan tangan terbuka mau bantu saya". (P1) 

"Jika keluarga tidak dapat membantu merawat anak saya, satu – satunya 

harapan saya ke orang lain". (P6) 

"Saya sama suami semakin tua yaa, semoga ada yang bisa menggantikan atau 

membantu merawat anak saya". (P8) 

"… terus ada yang ngurusin anak saya buat perawatan di rumah entah 

biayanya entar dokter juga visite seminggu sekali, entah ada yang gantiin saya kalo 

saya capek". (P21) 

Tema 16. Penerimaan 

Penerimaan kondisi anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy merupakan 

salah satu harapan terbesar partisipan. Penerimaan dibagi menjadi dua sub tema 

yaitu keluarga dan sosial. 
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1. Keluarga 

Partisipan berharap keluarga inti dan keluarga besar dapat menerima kondisi 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dengan memberikan bantuan 

maupun support. 

"Mengharap ada mukjizat, lebih – lebih ada yang bantu yaa alhamdulillah". 

(P2) 

"Dari keluarga tahunya waktu saya bilang anak saya sakit SMA, tapi saya 

bilangnya bertahap. Saya kasih tahunya juga bingung mau bilang gimana. Semoga 

mereka bisa menerima. … Kalo materi yaa bisa bantu semampunya enggak apa – 

apa. Saya hanya butuh support (dari keluarga)". (P4) 

"Kedepannya mungkin ibunya bisa menerima dan merawat". (P5) 

"Alhamdulillah kakek neneknya dapat menerima. Harapannya keluarga yang 

lain juga begitu". (P6) 

"… Kalo seperti ini kan sebenernya lebih membutuhkan dukungan keluarga 

yaa, bukan malah menyalahkan, saya pengennya tuh dimengerti aja gitu bahwa 

saya tuh enggak mudah membesarkan anak – anak dengan kondisi seperti ini, baik 

dari materi, maupun moril, kita kan butuh extra banget yaa. … Kalo psikologis 

orang tua lebih ke dukungan yaa, kalo materi bisa kita cari, kalo dukungan itu 

susah banget carinya. Itu yaa yang lebih saya harapkan selama ini, terlebih lagi 

dukungan dari orang – orang terdekat seperti kakek neneknya, omnya, keluarga 

intilah. Dimana kita dipeluk ajalah, dibelai, bilang semua teh kita semua baik – 

baik aja itu udah cukup, itu lebih dari apapun yaa. Kadang saya gini lebih ke anak 

saya ajalah enggak usah ke saya. Udah ke materi enggak, ke moril juga enggak. … 

Dari keluarga, orang – orang terdekat bisa memberikan semangat, memberikan 
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dukungan, lebih kepelukan, yuk kita sama – sama berjuang, sama – sama 

membesarkan anak, dimana anak punya masa depan". (P8) 

"Kalo ke keluarga sih enggak terlalu berharap, karna ada urusan masing – 

masing". (P9) 

"Kalo menolaknya yaa tidak, cuman mesti sambatan (selalu mengeluh), 

meskipun enggak ikut jaga, cuman kalo denger kabar anak saya buruk itu mereka 

marah – marah, seolah – olah itu menjatuhkan nama saya, padahal saya itu hlo 

siap diperiksa, saya pengen tau juga karna kan takutnya dari keturunan ada yang 

sering hamil meninggal. Mau ditanyakan ke keluarga terus kata suami kalo 

ditanyakan ke keluarga enggak mungkin, nanti membuat nama kita jelek kayak 

mencurigai, jadi saya tuh pengen tes DNA biar tau, kalo dari saya emang bener – 

bener yaa mau nerima saya biar nanti kalo kita punya anak yang gitu kita enggak 

pengen punya anak lagi sambil nunggu berobat atau gimana. Saya yaa menyadari, 

kalo memang dari pihak suami yaa sama – sama menyadari karna itu kan kuasa 

Allah, ditakdirkan mungkin anak saya seperti itu, anak saya yang sakit aja atau 

gimana. Pasti kan ada jalan keluar, cuman untuk memastikan saudara – saudara 

biar enggak terpuruknya dari itu, soalnya kan dikira dari ibu ibu yang 

melahirkannya". (P21) 

2. Sosial 

Partisipan berharap teman, tetangga, lingkungan sosial (semua orang) dapat 

menerima anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dengan tangan terbuka. 

"Masih sering kalo keluar rumah dilihatin orang – orang. Dikiranya sakit apa 

gitu yaa. Kedepannya moga mereka bisa menerima anak saya seperti ini. Tidak 

mengucilkan tapi membantu, bisa terima anak saya dengan baik". (P1) 
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"Mengharap ada mukjizat, lebih – lebih ada yang bantu yaa alhamdulillah". 

(P2) 

"Semoga anak saya diterima di masyarakat dengan penyakit seperti ini". (P3) 

"Untuk saat ini puji Tuhan semuanya bisa menerima anak saya. Semoga anak 

saya bisa selalu diterima dimana saja yaa mbak". (P7) 

"Dimana yang saya sering sekali saya panjatkan itu yaa Allah tempatkan lah 

anak – anak di lingkungan yang menyayanginya dengan tulus, alhamdulillah Allah 

denger". (P8) 

"Kelasnya terkenal kelas yang paling kompak, dan itu semua karna anak saya, 

saya lihat sendiri. Padahal temen – temen kelasnya itu terkenal ngebully, sarkasme, 

terkenal nakal – nakal lah. Tapi Tuhan punya rencana indah yaa, diletakkan anak 

saya di situ jadi temen – temennya ada rasa empatinya. … Alhamdulillah nyaris 

enggak ada masalah, semuanya sayang sama anak saya, enggak ada yang bully 

anak saya, empatinya terasa. … Sekolah alhamdulillah, kita sekolah masuk sekolah 

elit lah, swasta, bukan yang sekolah – sekolah asal – asalan, itu sekolah mahal. 

Ada yang sayang sama anak saya, katanya udah di sini aja. Itu kan rezeki, rezeki 

enggak harus dengan bentuk tumpukan uang, tapi perhatian dari orang – orang 

kepada saya, yang notabenenya bukan keluarga sama sekali". (P9) 

"Harapannya nanti di lingkungan bisa menerima dia, dengan kondisinya yang 

seperti ini". (P14) 

"… karena malah kalo lingkungan sini yang saya lihat mereka sayang anak 

saya, misalnya kalo saya repot atau apa mereka mau nungguin mau bantuin jadi 

kalo ditolak mudah – mudahan sih enggak yaa". (P16) 
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Tema 17. Kebijakan 

Kebijakan merupakan harapan semua partisipan yang dapat tercapai di 

kemudian hari guna menunjang kesehatan dan kecerdasan anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy. Kebijakan dibagi menjadi dua sub tema yaitu petugas 

fasilitas kesehatan dan pemerintah. 

1. Petugas Fasilitas Kesehatan 

Petugas fasilitas kesehatan adalah pintu gerbang utama berbagi informasi bagi 

partisipan.  

a) Pemahaman penyakit 

Partisipan berharap petugas fasilitas kesehatan dapat memberikan pengobatan 

dan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. 

"Kedepannya dokter dan tenaga kesehatan lainnya bisa mendiagnosa penyakit 

dengan tepat. Karna tidak menutup kemungkinan salah penanganan yang dapat 

mengancam jiwa". (P1) 

"Dengan keterbatan saya dan keluarga, semoga anak saya mendapatkan 

perawatan dan pengobatan yang tepat ". (P2) 

"… dan jangan sampai semakin banyak penderita SMA, dokter dan yang 

lainnya bisa mengetahui gejala anak SMA". (P3) 

"Selain terapi, semoga ada obat gitu teh". (P4) 

"Alhamdulillah untuk saat ini aman yaa. Semoga kedepannya ada pengobatan 

yang lebih ke SMAnya". (P5) 

"Mungkin kedepannya dokter bisa memberikan diagnosa SMA sedini mungkin. 

Sehingga tidak ada salah pengobatan dan perawatan pada pasien". (P6) 
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"Harapan saya sih untuk dokter – dokter lebih paham juga, lebih waspada juga 

untuk anak – anak SMA. Sehingga dokter tahu yaa kalo misalnya ada anak dengan 

kondisi seperti itu harusnya gimana gitu, langkah pertamanya harus gimana gitu. 

Jangan sampe dokter enggak tahu, ujung – ujungnya salah diagnosa, obat – obatan 

juga lain yang menimbulkan efek samping yang gimana – gimana juga. Mudah – 

mudahan juga ada jalan keluarnya buat anak saya dan anak – anak yang lain juga. 

Mudah – mudahan obat – obatnya nanti gitu bakal ada". (P7) 

"Punya harapan untuk lebih ke obat – obatan, penanganan segala macem. 

Jangan sampai seperti dulu yang salah obat jadi kondisi anak pertama saya 

semakin parah". (P8) 

"Kalo ke keluarga sih enggak terlalu berharap, karna ada urusan masing – 

masing. Kalo untuk obat saya berharaplah ada obat yang bisa membuat anak saya 

sembuh. Untuk saat ini dibantu pakai alternatif, kebetulan waktu ayahnya sakit, 

ayahnya diterapi sama temen – temennya gitu kan, ayahnya meninggal, si terapis 

ini ngelanjutin ke anak saya, transfer energi, kadang yaa ada ramuan yaa enggak 

banyak sih, sekali dikasih ibu ini anaknya minum ini biar tulangnya kuat, padat. 

Yaa selama saya lihat yang alami – alami yaa ok. Enggak pernah dikonsulkan sama 

dokternya. Soalnya mungkin cuman kurma, madu, campur telur yaa saya ok. Tapi 

kalo udah apalah yang aneh – aneh gitu, apalagi jampi – jampi dukun enggak itu 

mah". (P9) 

"Ya makin banyak tenaga medis yang tahu dan ngerti tentang SMA ini 

Tentunya karena aku udah ngerasain SD itu selalu ada imunisasi kan di sekolahan. 

Enggak ada yang mau nyuntik anak keduaku. Alasannya kan kalo guru – gurunya 

udah ngerti ya sakit. Jadi mereka bilang misalnya dari bidan dari Puskesmas kan 
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biasanya bu nanti suntiknya di kursinya aja nggak usah jalan ke depan. Emang 

kenapa ya dia belum bisa jalan sakit ini. Nah itu bidan atau suster dari Puskesmas 

enggak ada yang berani mau nyuntik. Sampai akhirnya kalo ada acara imunisasi 

selalu aku minta itu dulu ke dokter anak surat pernyataan sehat dan bisa imunisasi 

harus kayak gitu. Kan seenggaknya kalau misalnya udah penyakit ini udah dikenal 

luas mah selama kondisi anak yang lagi sehat dan oke enggak apa-apa kan 

diimunisasi. Justru sangat penting imunisasi. Supaya mereka makin untuk ngejaga 

mereka juga. Makanya anak – anak imunisasi dasar lengkap aku lakuin, Hib, 

influenza, yang tambah – tambahannya yang anak – anak lain enggak mungkin, 

malah aku kerjain supaya menjaga mereka. Terus dokter – dokter anak aja banyak 

banget yang belum tahu apalagi dokter umum kayak sekarang kan anak terakhir 

kalau fisioterapi pakai BPJS itu tiap 3 bulan dirujuk ke faskes 1, terus nanti dari 

faskes 1 harus ke rumah sakit tipe C dulu baru bisa ke RS H lagi karna sekarang 

udah tipe B.  Nah itu aku jelasin dulu dari awal. Kebeneran faskesnya enggak ganti-

ganti tapi aku pilih faskesnya klinik 24 jam yang dokternya nggak mesti dokter ini 

terus. Kadang beda – beda dokter jelasin lagi. Terus nanti ke rumah sakit tipe C 

nya pun kalo pake BPJS enggak bisa milih mau ketemu dokter sapa ya, jadi jelasin 

lagi. Terus di RS H aja dengan sekian pukuh dokter anak yang ada itu pun enggak 

tahu SMA. Jadi kalo anak – anak ini dokternya dokter A sama dokter H, jadi kalo 

dokter A cuti ya aku ke dokter H, kalo dokter H cuti ya aku ke doker A. Dan mereka 

sejalan pengobatannya kalau bener – bener perlu antibiotik yang kaya gitu gitu 

terus enak diajak konsul. Repotnya kalau 2 dokter ini Cuti berbarengan kayak 

kemarin ada acara apa. Mereka pada ikut, anak – anak batuk pilek nggak ada aku 

ketemu yang ada di situ mereka enggak tahu. Aku dorong anak – anak pake kursi 
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roda, kenapa bu anaknya? Ini dok, diagnosanya Spinal Muscular Atrophy, wah apa 

tuh ya? Kayak begitu kan. Aku harus jelasin. Terus mereka lihat di buku rekam 

medisnya selalu ada resep salbutamol. Dokternya tanya, anaknya asma bu, kok 

diresepin salbutamol? Jadi harus kita yang jelasin dulu begini – begini. Harapan 

aku ya ini, semakin dikenal luas, gimana caranya". (P10) 

"Harapan untuk tenaga medis, perhatiin lagi deh sama pasien – pasien yang 

berkebutuhan khusus, jangan cuman ngelihat sepandang mata, terus dicuekin, 

sama pendidikan kesehatan tolong buat tentang tumbuh kembang anak yang 

dengan SMA, jangan dibilang anak dengan keterbatasan ini dibilang ohh iya nih 

anak ada masalah di kakinya aja, coba deh kalo ada anak dengan keluhan ini itu 

diperiksa lebih lanjut, lebih ohh iya dia mengarahnya ke ini, jangan langsung 

ngejudge ohh ini doang". (P14) 

"Mungkin dokter bisa lebih paham yaa anak dengan gejala ini, ini sakitnya 

apa. Biar enggak salah diagnosanya, obatnya pasti lain". (P16) 

"Semoga kayak dokter, fisioterapis, perawat gitu update terus ilmunya. 

Jadinya enggak selalu udah puas sama ilmunya yang udah didapet. Tapi harus 

selalu update sama penyakit – penyakit yang baru. Jadinya enggak sampai salah 

merawat. Bahkan dokter pun banyak yang enggak tahu SMA gitu kan. Jadi saya 

rasa memang selalu mengupdate diri itu penting bagi tenanga kesehatan kayak 

dokter, perawat, fisioterapis gitu, kalo bisa ya jangan cepat merasa puas. Selalu 

update ilmu update ilmu. Karna sekarang penyakit macem – macem ya mbak, jadi 

biar selalu informasinya terbaru terus gitu". (P17)" 
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"Cuman harapannya penyakit yaa, karna saya belum tahu pasti penyakitnya 

gimana nanti kejelasan dari dokter – dokter juga, masih diskusi butuh banyak 

tenaga, …". (P21) 

b) Bantuan 

Partisipan mengharapkan bantuan berupa informasi dan cara pengobatan serta 

perawatan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dengan tepat. 

"Banyak sekali informasi tentang perawatan anak dengan SMA yang tidak 

kami dapatkan dari dokter. Semoga bisa memberikan kami informasi yang luas 

bukan hanya sekadar enggak ada obatnya aja". (P1) 

"Saya dulu minta penjelasan pihak dokter tentang SMA juga singkat mbak. 

Harapannya kan kita bisa tahu lebih detail seperti apa. Biar saya bisa ngerawat 

sendiri juga". (P2) 

"Mungkin nanti saya bisa dapat mengetahui cara perawatan yang tepat untuk 

anak saya lebih lanjut oleh dokter dan yang lainnya". (P3) 

"Saya harap di faskes pertama bisa tahu apa itu SMA teh, karna kita yang 

paling dekat yaa ke sana. Kalo dari awal salah tindakannya juga gimana gitu yaa 

teh". (P4) 

"Semoga ada obat yang bisa bikin merangkak dulu meskipun belum bisa 

jalan". (P5). 

"Semoga semua tenaga kesehatan bisa lebih pro aktif tahu tentang 

perawatannya anak dengan SMA". (P6) 

"Sepertinya jarang sekali dokter yang tahu SMA. Mungkin kedepannya bisa 

tahu yaa. Jadi kita bisa memberi perawatan ke anak tepat gitu". (P7) 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
178 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

"Enggak menutup kemungkinan nanti ada pengobatan yang tepat di Indonesia 

dan dapat gratis yaa". (P8) 

"Saya sekarang kan enggak tahu apa – apa. Seharusnya dokter memberikan 

informasi yang detail, jadi enggak sampailah kita yang aneh – aneh". (P9) 

"… pendidikan kesehatan tolong buat tentang tumbuh kembang anak yang 

dengan SMA, … ". (P14) 

"Harapan kalo untuk tenaga medis itu agak susah mbak, karna mereka 

sebenernya tahu enggak dulu (dengan SMA), kita enggak bisa berharap banyak 

sama orang lain yang enggak tahu, jadi daripada saya berharap orang berbuat 

lebih itu saya lebih baik realistis aja mbak, pemikiran saya sih gitu mbak. Gimana 

yaa mau ngomongnya yaa, jadi saya ke tenaga medis ke apa saya enggak pernah 

berharap muluk – muluk karna basicnya memang dia kan macem – macem banget, 

syukur – syukur tahu dan peduli, kalaupun enggak yaa kita sewajarnya aja, soalnya 

kalo misalnya kita mengeluhkan pelayanan rumah sakit atau apa gitu yaa itu 

kayaknya udah di luar kendali kita hlo mbak. Saya sih ngerasanya gitu, jadi kalo 

pun misalnya saya selama ini bolak balik ke rumah sakit, sebenernya mereka ramah 

aja saya udah kebantu, enggak usah lah yang berlebihan itu, saya mungkin lebih 

berharapnya ke ramahnya. Saya rasa setiap orang itu punya masalah sendiri – 

sendiri yaa. Mau nuntut itu pun kayak gimana yaa mbak". (P16) 

"Kalo saya sih kesulitannya dari nungguin penyakitnya anak saya keluar, saya 

juga pengen pinjem venti, sama mungkin ada yang tawarin untuk tes DNA mau 

bantu separoh (setengah) atau gimana, terus ada yang ngurusin anak saya buat 

perawatan di rumah entah biayanya entar dokter juga visite seminggu sekali, entah 

ada yang gantiin saya kalo saya capek. Anak saya punya venti entah dipinjemin, 
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kita tebus murah terus di DP, terus kalo pemakaiannya udah selesai bisa 

dikembalikan atau gimana". (P21) 

Beberapa partisipan mengharapkan bantuan berupa finansial guna menunjang 

keoptimalan dan terus – menerus untuk anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy selama perawatan. 

"Saya sangat berharap ada bantuan finansial dari rumah sakit dan 

pemerintah". (P2) 

"Untuk obatnya semoga bisa kami dapatkan dengan mudah, sanggup, dan 

mungkin bisa dibantu yaa. Karena dengan keperluan anak saya sekarang bikin 

kursi roda, brace, belum yang lain – lainnya". (P7) 

c) Kemudahan akses 

Semua partisipan mengharapkan kemudahan akses anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang tidak dapat diprediksi 

kapan kondisi anak akan drop. 

"Anak dengan SMA kan rawan sesek yaa, semoga bisa dipercepat, dimudahkan 

dalam penanganannya". (P1) 

"… yaa enggak susah – susah lah mbak kalo minta rujukan. Kan udah tahu 

riwayatnya, jadi harapannya langsung aja ke rumah sakit yang lengkap". (P2) 

"Semoga nanti ada kemudahan untuk berobat rutinnya". (P3) 

"Pengennya pakai ambulance aja teh ke sananya. Kasian anak saya malah 

semakin drop kalo harus naik angkutan umum". (P4) 

"Semoga diberi kemudahan yaa mbak. Jangan ribet – ribetlah kasian anak - 

anak". (P5) 
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"Kalo boleh sih langsung aja ke rumah sakit yang lengkap, takutnya malah 

makin kenapa – napa mbak". (P6) 

"Kalo di daerah mungkin ada kendala yaa ke rumah sakitnya. Moga bisalah 

segera ke rumah sakit yang lengkap". (P7) 

"Mudah – mudahan ke rumah sakitnya itu bisa cepet, kasihan anak nunggu 

lama". (P8) 

"Harapannya akses ke rumah sakit dipermudah, kemana – mana mudah gitu". 

(P9) 

"Diberi kemudahan juga kalo lagi periksa rutin maupun lagi emergency". 

(P14) 

"Berobatnya sama terapinya juga bisa mudah terjangkau, enggak menunggu 

antre lama – lama lagi meskipun pake bpjs, kasian kaan". (P16) 

"Mudah – mudahan bisa dipermudah ya untuk berobatnya, apalagi kalo pake 

BPJS". (P17) 

"Yaa semoga selalu diberi kemudahan dalam aksesnya". (P21) 

2. Pemerintah 

Pemerintah mempunyai kuasa penuh untuk kebijakan – kebijakan. 

a) Perhatian 

Partisipan mengharapkan adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

"Dulu ada petisi tentang anak dengan SMA di Indonesia, tapi enggak ada 

tanggapan sama sekali dari pemerintah. Sekarang ini yaa saya sama komunitas 

SMA Indonesia berusaha memperkenalkan penyakit ini. Kasihan yang enggak tahu 
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penyakit ini. Semoga pemerintah peduli dengan kita. Harapannya ada bantuan dari 

pemerintah, terutama di Kementerian Kesehatan". (P1) 

"Yaa dilihat dulu kondisi anak SMA bagaimana, mungkin nanti ada 

kebijakannya. Saya berharap anak dengan SMA dapat dibantu oleh pemerintah". 

(P2) 

"Harapan saya untuk anak – anak seperti anak saya agar mendapat perhatian 

lebih dari pemerintah". (P3) 

"Susah yaa kalo pemerintah memperhatikan kita. Tapi mungkin kedepannya 

ada pihak pemerintah yang tersentuh hatinya dan mau membantu. Saya berharap 

dapat dicover BPJS dengan bantuan pemerintah ". (P4) 

"Harapannya ada lah perhatian dari pemerintah … ". (P5) 

" Pemerintah bisa bantu itu mungkin harapan terbesar saya dan teman – teman 

yang lain. Kita enggak tahu yaa kedepannya gimana. Semoga usaha kita bisa 

menarik perhatian pemerintah". (P6) 

"Semoga ada bantuan yang nyatalah untuk kita semua dari pemerintah". (P7) 

"Semoga ada perhatian dari pemerintah …". (P8) 

"Minimal ada lah perhatian pemerintah buat anak sma. biaya selama ini juga 

enggak murah. dibantu lah kita". (P9) 

"Harapannya ya ada perhatian dari pemerintah dengan kita sering 

bersosialisasi dengan dibantu dokter – dokter spesialis". (P10) 

"Pemerintah juga bisa perhatian lah sama anak sma. pak presiden tolong lihat 

kami". (P14) 

"Yaa minimal ada perhatianlah mbak yaa dari pemerintah. kita udah usaha 

memeperkenalkan penyakit ini". (P16) 
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"Harus ada perhatian juga dari pemerintah mbak". (P17) 

"Pemerintah bisa perhatian dengan anak saya dan anak – anak SMA yang 

lainnya". (P21) 

b) Legal obat 

Partisipan mengharapkan pemerintah dapat melegalkan obat Spinranza dari 

Amerika Serikat dan dapat dijangkau untuk anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia. 

"Sekarang masih penelitian yaa Spinraza di Amerika? Mungkin kedepannya 

bisa dicobakan di Indonesia. Obat itu kan satu satunya buat SMA, janganlah 

dipersulit untuk anak SMA, apalagi di sini (Indonesia)". (P1) 

"Harapannya bisa diuji cobakan aman dan gratis yaa mbak". (P2) 

"Mungkin pemerintah kedepannya bisa mendatangkan obat spinraza untuk 

anak – anak SMA. karna obat itu sangat membantunya". (P3) 

"… yaa pengen teh. Tapi kayaknya susah yaa masuk di Indonesianya. Tapi yaa 

moga aja lah bisa". (P4) 

 "Cepat atau lambat moga bisa ada izin (legal) untuk anak SMA di Indonesia 

dan negara lainnya". (P5) 

"Semoga harganya Spinranza enggak mahal. Namanya ikhtiar yaa, kalo 

memang bisa diakses di Indonesia dan harganya juga terjangkau, yaa saya tetap 

berikan, karna itu bagian dari ikhtiar sehat untuk kesembuhan dari Allah. Cuman 

kan kita bisa ikhtiar, kalo ada obat itu, apa salahnya kita coba, sapa tahu kan, 

enggak ada yang tahu yaa kan, yang sakit parah juga bisa sembuh, apalagi anak 

saya jika Allah menghendakinya". (P6) 
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"Pengennya sih obat Spinranza diadain di Indonesia, bapak Presiden bisa 

menjangkau obat – obatannya karna setahu saya, anak – anak SMA tuh 

kecerdasannya melebihi dari anak – anak normal lainnya, dilihat juga dari sana, 

bahwa anak – anak SMA itu perlu diperjuangkan". (P7) 

"Ada harapan juga kita bisa dapat obat Spinraza dengan bantuan pemerintah 

Indonesia dan yang lainnya". (P8) 

"Apalagi obat Spinraza yaa? Yaa apa salahnya berharap bisa pemerintah 

kasih buat anak sma di Indonesia ". (P9) 

"Harapan yang paling penting sih itu, semoga obatnya segera ada di 

Indonesia". (P10) 

"… obat spinraza sangat kami butuhkan, tolong agar bisa diberikan untuk anak 

– anak sma di Indonesia dengan harga terjangkau bisa kita akses". (P14) 

"… seandainya ada obatnya pasti kita usahain, tapi kan ternyata ke sini sini 

kan obatnya kalo pun ada itu susahnya, jadi saya pas awal – awal merasa sedih 

iya, terus yang kedua kok enggak mampu yaa usahain buat anak, kok enggak 

mampu yaa buat berobat ke sana ke sini". (P16) 

"Spinraza kan juga susah kalo masuk ke Indonesia, ya mudah – mudahan bisa 

dibantu lah ya mbak". (P17) 

"Diberikan kemudahan dalam mengakses obat SMAnya (obat Spinraza)". 

(P21) 

c) Kemudahan akses 

Partisipan mengharapkan kemudahan akses jalan, kendaraan umum, tempat 

ibadah, tempat umum, bangunan sekolah untuk anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy dengan kursi roda atau tanpa kursi roda.  
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"Masih banyak jalanan yang naik turun tangga. Saya agak kesusahan kalo 

bawa kursi roda. Kalo di luar negeri kan enak, banyak akses yang ngedukung buat 

yang pake kursi roda. Di Indonesia semoga bisa". (P1) 

"Akses kemana – mana juga susah kalo pake kursi roda atau stroller, banyak 

tangganya. semoga bisa diperbaiki yaa". (P3) 

"Kedepannya mungkin bisa dimudahkan untuk angkutan umum dengan saya 

bawa kursi roda ". (P4) 

"Saya sangat berharap diberikan kemudahan untuk anak saya dan anak – anak 

yang lain menggunakan kursi roda. Dengan adanya kemudahan itu, anak – anak 

bisa belajar dengan lebih nyaman. Karna anak SMA enggak ada kemunduran IQ, 

dia bisa ngikutin, meskipun kemarinnya dia enggak masuk, waktu masuk dia minta 

tugas sama gurunya". (P6) 

"… Juga diberi kemudahan akses kemana – mana. di sekolah juga karna 

bangunan seperti itu saya kesusahan". (P8) 

"Yaa semoga pemerintah bisa bantu buat bangunan sekolah, akses jalanan 

juga yang ramah akan kursi roda". (P9) 

"… sama mungkin kayak fasilitas. Tapi ini masih jauh banget ya untuk 

penyandang disabilitas di Indonesia terutama. … Ya kayak misalnya aku pake kursi 

roda di sekolah anakku, itu enggak ada jalanan yang mendukung untuk kursi roda, 

mesti yang angkat …". (P10) 

"Akses kemana – mana sekarang lumayan lah ada perubahan buat yang 

disabilitas, semoga bisa di tempat umum, angkutan umum, lebih disediakan lagi". 

(P14) 
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"Dan juga anak – anak SMA kan banyak yang pakai kursi yaa mbak, semoga 

bisa diberi kemudahan dalam akses kemana – mananya. Harapannya enggak 

dipersulit lagi". (P21) 

d) Penerimaan sekolah 

Beberapa partisipan mengharapkan bantuan pemerintah agar pihak sekolah 

dapat menerima anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy bersekolah di 

sekolah umum, karena kecerdasan mereka tidak terganggu. 

"Kasian saya lihatnya enggak bisa diterima sekolah. Semoga ada sekolah yang 

mau menerima anak saya dan anak SMA dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya 

kecerdasannya bukan hambatan untuk dia melainkan hanya motoriknya saja". (P3) 

"Alhamdulillah sekarang udah ketemu sekolah inklusi deket RS A juga, masuk 

dari TK sih sekolahnya. Semoga kedepannya diberikan kemudahan untuk anak 

SMA bersekolah". (P6) 

"Semoga ada bantuan dari pemerintah untuk perizinan anak SMA bersekolah 

di sekolah umum karna anak SMA tidak ada masalah dengan kecerdasannya". (P7) 

"Belum tau nanti SD. Saya kan pengen masukin ke SD negeri cuman belum 

tahu diterima apa enggak. Semog bisa ya". (P17) 

e) Pengobatan dan perawatan anak Spinal Muscular Atrophy ditanggung negara 

Partisipan mengharapkan adanya bantuan untuk pengobatan dan perawatan 

anak Spinal Muscular Atrophy dengan bebas biaya. 

"Kalo di Amerika enak yaa.. Anak SMA bisa ditanggung sama negara, semua 

biaya sama kebutuhannya. Tapi kalo di sini (Indonesia) kayaknya susah, tapi yaa 

berharap apa salahnya". (P1) 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
186 

 

SKRIPSI  PENGALAMAN ORANG TUA …  SISKA NURUL FAUZIAH 

"Berharap sekali mbak bisa dibebaskan semua biaya untuk anak dengan SMA 

seperti anak saya ini". (P2) 

"Jauh mungkin yaa kalo bisa perawatan dan pengobatan gratis. Tapi yaa 

semoga saja pemerintah bisa mewujudkan itu semua". (P3) 

"Pengennya yaa gitu teh. Setidaknya tidak dibatasi lagi lah berapi kali terapi 

dalam sebulannya kalo pake BPJS". (P4) 

"Sangat membantu orang tua apalagi dengan anak SMA kalo bebas biaya. 

Seenggaknya untuk terapinya". (P5) 

"Bebas biaya perawatan untuk anak SMA sangat saya harapkan mbak, sangat 

membantu para orang tua". (P6) 

"Harapannya obat dan terapi bisa free yaa, karna jujur itu sangat 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit". (P7) 

"Enggak menutup kemungkinan nanti ada pengobatan yang tepat di Indonesia 

dan dapat gratis yaa. … Saya berharap bpjs bisa membantu, pemerintah bisa 

membantu, setidaknya kita dengan bpjs itu kita bisa apa yaa sedikit meringankan 

untuk kami dengan kondisi dibilang yang kekurangan yaa kekurangan dengan 

seadanya, dimana untuk membesarkan anak – anak seperti ini itu tidak mudah 

dengan materinya, dengan morilnya, dengan amat sangat besar, butuh extra 

dengan extra yang sangat sangat sangat banyak. Mudah – mudah pemerintah bisa 

membantu dengan adanya BPJS yaa mudah – mudahan kedepannya bisa 

meringankan kita semualah". (P8) 

"Kalo saya denger cerita, di luar negeri yang orang tua punya anak spesial 

kan diperhatikan banget sama negara, jadi makan, pendidikan, itu semua negara 
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yang jamin. Yaa siapa yang enggak mau gitu. Tapi kan di negara kita sendiri 

gimana". (P9) 

"Semoga semua pengobatan dan terapinya bisa dibantu ya sama pemerintah 

negara". (P10) 

"Sama obat dan terapi – terapinya yaa. Harapannya terjaungkaulah, karna 

memang itu kebutuhan rutin, free kalo bisa". (P14) 

"Kalo bisa yaa semua obat sama kayak okupasi dicover semuanya". (P16) 

"Mudah – mudahan bisa dipermudah ya untuk berobatnya, apalagi kalo pake 

BPJS. Harapannya bisa tanggung negara mbak". (P17) 

"Harapannya enggak dipersulit lagi, untuk semua biaya – biayanya juga karna 

jujur untuk tahu jelas sakitnya saja harus jutaan, belum nanti perawatan dan 

tindakan yang tidak dicover BPJS. Harapannya bisa gratis mbak". (21) 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini telah mengidentifikasi 17 (tujuh belas) tema. Tema – tema 

tersebut terindentifikasi berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui pengalaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia. Secara khusus penelitian ini untuk mengeksplorasi 

tentang pemahaman, pengalaman psikologis: stressor fisik, stressor psikologis, 

stressor sosial, stressor finansial, keberadaan support system, tindakan orang tua 

mengatasi hambatan, serta harapan orang tua dalam merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy. Tujuan tersebut digambarkan pada tujuh belas tema yaitu 

pemahaman orang tua terhadap penyakit anak, beban orang tua, pengaruh dalam 

keluarga, hambatan diri, hambatan sarana prasarana, berduka, asal dukungan, jenis 
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dukungan, pembagian peran, mekanisme koping, peningkatan keterampilan, upaya 

mencari bantuan, perkembangan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, 

penyakit penyerta anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, pengganti 

caregiver, penerimaan, dan kebijakan. Interpretasi hasil penelitian dilakukan 

dengan komparasi hasil penelitian yang telah didapatkan melalui konsep, teori, 

hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan peneitian ini. 

 

4.2.1 Pemahaman Orang Tua terhadap Penyakit Anak yang Menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia 

Tema 1. Pemahaman Orang Tua terhadap Penyakit Anak 

Sebagian besar partisipan memahami bagaimana penyakit anak mereka. 

Dengan berbagai cara partisipan dapat memperoleh pengetahuan tentang 

perkembangan anak sejak dini hingga dewasa nanti. Faktor orang tua sangat 

berperan dalam mencegah anak untuk terkena suatu penyakit. Orang tua yang telah 

mendapatkan pengetahuan tentang suatu penyakit dan cara penanganan serta 

penanganannya dari petugas kesehatan melakukan perilaku atau tindakan 

pencegahan atau penanganan yang baik sehingga akan mencegah anak 

mendapatkan dampak yang buruk (Gandh, et al. 2013).  

Orang tua dengan mengetahui, dan mengenali dampak sakit kronis yang 

dialami anak maka orang tua telah memiliki satu pijakan yang jelas mengenai 

tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu anak menangani masalahnya. 

Taylor (2009) menekankan pentingnya sikap orang tua yang realistik terhadap 

permasalahan anak dan tritmen yang dijalani anak. Sikap yang realistik ini dapat 
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menenangkan anak secara emosional dan memberikan informasi dasar tentang 

perawatan. 

Pemahaman orang tua tentang penyakit anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy akan sangat membantu dalam perawatan anak. Sehingga orang tua dapat 

lebih meningkatkan kualitas hidup anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

Kurangnya pemahaman orang tua tentang penyakit anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup anak, dimana 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy rentan terhadap berbagai virus dan 

bakteri.  

 

4.2.2 Pengalaman Psikologis: Stressor Fisik, Stressor Psikologis, Stressor 

Sosial, Stressor Finansial Orang Tua dalam Merawat Anak yang 

Menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia 

Pengalaman psikologis: stressor fisik, stressor psikologis, stressor sosial, 

stressor finansial orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia didapatkan lima tema yaitu beban orang tua, pengaruh dalam 

keluarga, hambatan diri, hambatan sarana prasarana, dan berduka. 

Tema 2. Beban Orang Tua 

Setiap perubahan respon emosi dan perilaku yang ditunjukkan orang tua akan 

mempengaruhi perlakuan orang tua merawat anak. Kelelahan selama masa 

perawatan memberikan pengaruh munculnya respon negatif selama perawatan 

anak. Perubahan perilaku orang tua akan memberikan dampak pada kesehatan fisik 

dan mentalnya. Beban orang tua merupakan respon multidimensi terhadap stresor 

fisik (kelelahan, gangguan tidur), psikologis (cemas, khawatir, pesimis, depresi), 
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sosial (keterbatasan berhubungan dengan masyarakat sosial), dan financial yang 

dihubungkan dengan pengalaman orang tua dalam merawat anak (Maryam 2012; 

Michon 2005). Dalam penelitian ini didapatkan beban orang tua mencakup stressor 

fisik, psikologis, sosial, dan finansial. Seperti dalam ungkapan partisipan yang 

merasa ketakutan ketika cuaca berubah, karena anak rentan dengan batuk, pilek, 

dan akan dirawat di PICU, HCU, ICU. Serta bagaimana untuk masa depan anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy.  

Stressor fisik yang dirasakan sebagian besar partisipan adalah kelelahan, 

gangguan istirahat tidur karena harus merawat serta menjaga anak selama 24 jam. 

Sementara partisipan semakin tua sedangkan usia anak semakin bertambah besar 

dan tinggi. Partisipan juga harus selalu berada di sekitar anak untuk merawat dan 

mendampingi kegiatan anak karena pergerakan anak terbatas. Stressor lain yang 

dialami partisipan yaitu pengaruh terhadap sosial dengan adanya perilaku terhadap 

teman dan lingkungan, partisipan lebih selektif dalam berteman dan lebih berhati – 

hati di lingkungan sekitar. Karena perubahan perasaan seringkali dirasakan oleh 

partisipan yang dapat menurunkan motivasi partisipan untuk merawat anak dengan 

Spinal Muscular Atrophy. Beberapa partisipan mengungkapkan lebih bersikap 

khawatir dan takut ketika anak tidak diterima di lingkungan masyarakat, karena 

perbedaan yang tampak pada anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Hal 

ini juga dapat mengurangi kenyamanan anak yag menderita Spinal Muscular 

Atrophy ketika ingin beradaptasi dengan lingkungan. 

Stressor finansial juga dirasakan oleh partisipan dalam penelitian ini. Partisipan 

merasa tak berdaya bagaimana cara mendapatkan uang untuk biaya hidup, biaya 

pengobatan, biaya perawatan anak yang tidak sedikit dan berkelanjutan. Beban 
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keluarga yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kemandirian dan 

peningkatan tanggung jawab sebagai keluarga yang mencoba untuk mengatasi 

kehidupan sehari – hari. Salah satu dari beban keluarga tersebut adalah kesulitan 

keuangan karena tagihan medis dan biaya perawatan anak mereka (Fontaine, 2003). 

Qian Y, et al. (2015) menjelaskan bahwa tingkat beban yang tinggi yang dialami 

oleh individu dengan Spinal Muscular Atrophy dan keluarga mereka. Kesulitan 

hidup dengan Spinal Muscular Atrophy dimulai dengan proses yang panjang dan 

sering sulit untuk menemukan diagnosis anak mereka. Skrining bayi baru lahir 

untuk Spinal Muscular Atrophy dipandang sebagai langkah penting untuk 

memperpendek perjalanan ini. Efek psikososial mengatasi Spinal Muscular 

Atrophy sangat besar dan beragam baik untuk individu yang hidup dengan kondisi 

ini maupun anggota keluarga dari individu yang terkena dampak.  

Orang tua menyatakan bahwa mereka terus – menerus dalam ketakutan bahwa 

anak – anak akan kehilangan fungsi fisik yang telah mereka capai, dan berduka 

karena kehilangan kemampuan ini ketika mereka pergi (Qian Y, et al. 2015). 

Penelitian Gona, Mung'ala-Odera, Newton, & Hartley (2011) mengungkapkan 

bahwa pengasuh merespons dengan berbagai cara untuk seorang anak cacat. 

Beberapa melihat kehadiran anak sebagai berkah atau hadiah dari Tuhan. Orang 

lain dapat melihat kehadiran anak sebagai hukuman untuk dosa atau kegagalan 

masa lalu. Terlepas dari perspektif, semua pengasuh berisiko untuk tekanan 

spiritual, karena gangguan proses keluarga yang diharapkan yang terjadi dengan 

kelahiran atau adopsi anak dengan kebutuhan perawatan khusus. 

Tekanan spiritual adalah gangguan pada prinsip yang melingkupi seluruh 

keberadaan seseorang dan yang mengintegrasikan dan melampaui biologis 
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seseorang dan sifat psikososial (University of Alabama at Birmingham, 2015). 

Kesusahan ini bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk kemarahan terhadap 

Tuhan, mempertanyakan tujuan keberadaan seseorang, kebingungan tentang 

hubungan seseorang dengan Tuhan, dan berkurang keyakinan pada hasil positif 

untuk masa depan (Cunningham et al., 2009). 

Qian Y, et al. (2015) menjelaskan bahwa pentingnya memahami emosi dan 

efek sosial merawat anak dengan cacat fisik kondisi seperti Spinal Muscular 

Atrophy tidak bisa terlalu ditekankan. Keluarga dan individu dengan Spinal 

Muscular Atrophy menghadapi berbagai segi tantangan termasuk perasaan 

kehilangan dan ketidakberdayaan, pembatasan kegiatan di luar rumah, dan 

keprihatinan keuangan. Masing – masing efek ini dapat memiliki dampak signifikan 

pada kualitas hidup suatu individu atau keluarga. Mereka dapat tampak tidak dapat 

diatasi dan terkadang tidak terkendali. Dampak psikologis bagi individu dengan 

Spinal Muscular Atrophy dan keluarga mereka diperumit oleh fakta bahwa 

kondisinya progresif. Orang tua dan individu dengan Spinal Muscular Atrophy 

menggambarkan rasa sakit menunggu berfungsi menurun sementara harus berjuang 

dan berharap untuk mempertahankan fungsinya. Ketidakpastian tentang lintasan 

kondisi yang datang dengan kondisi ini lebih menantang daripada yang mungkin 

menjadi sebaliknya. 

Orang tua di samping harus menghadapi dinamika psikologis mereka sendiri 

juga harus menghadapi berbagai tuntutan eksternal. Menghadapi respons 

masyarakat bukanlah hal yang mudah bagi orang tua dari anak berkebutuhan 

khusus. Masyarakat terkadang dapat bereaksi tidak sepantasnya atau bahkan kejam 

pada anak – anak yang berkebutuhan khusus (Mangunsong, 2010). Sebagian besar 
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orang tua merasa seolah-olah mereka memiliki sedikit atau tanpa kendali atas masa 

depan pribadi dan keluarga mereka. Satu orang tua dengan tajam menggambarkan 

paradoks perencanaan untuk masa depan sementara juga merencanakan kematian 

anak (Qian Y, et al. 2015). Baik orang tua maupun pasien merasa bahwa mereka 

secara substansial terhalang untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kegiatan di 

luar rumah. Kurangnya fasilitas yang dapat diakses orang cacat merupakan 

tantangan yang umum disuarakan (Qian Y, et al 2015). 

Orang tua khawatir jika anak di lingkungan sosial tidak akan mendapatkan 

tempat yang layak seperti hal nya anak normal pada umumnya. Masyarakat sering 

kali memberikan tanggapan yang negatif tentang pengobatan dan perawatan yang 

telah ditempuh orang tua untuk mengupayakan kesehatan anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy. Pengetahuan masyarakat akan penerimaan sosial 

terhadap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia tergolong 

kurang. 

Orang tua dengan keberadaan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

dapat menyebabkan beban orang tua mencakup stressor fisik, psikologis, sosial, dan 

finansial yang dirasakan oleh orang tua sebelum dan sesudah anak didiagnosis 

Spinal Muscular Atrophy. Berbagai stressor tersebut dapat mempengaruhi 

partisipan dalam merawat anak. Sehingga diharapkan stressor tersebut dapat 

berkurang guna menunjang keefektifan partisipan dalam merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy. 
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Tema 3. Pengaruh dalam Keluarga 

Stressor yang dialami partisipan setelah anak didiagnosis Spinal Muscular 

Atrophy yaitu pengaruh dalam keluarga dengan adanya perubahan perilaku 

diantaranya ingin lebih fokus merawat anak dengan memilih berhenti bekerja, dan 

atau berusaha mencari pekerjaan lain yang tidak jauh dengan rumah agar dapat 

siaga jika anak emergency sewaktu – waktu, serta rasa khawatir yang berlebihan 

yang dapat berpengaruh dengan hubungan keluarga. Sebagian besar partisipan tidak 

bekerja, dan atau mencari pekerjaan lainnya ketika anak sakit, karena partisipan 

ingin lebih banyak waktu untuk merawat anak. Dalam penelitian Murrel, et al. 

(2018) keluarga merenungkan kesusahan karena harus membuat keputusan yang 

sensitif terhadap waktu untuk memperpanjang hidup intervensi medis tanpa 

mengetahui apa hasil jangka panjangnya, termasuk biaya untuk anak dalam hal rasa 

sakit dari diulang perawatan. Orang tua mengucapkan secara lisan suatu preferensi 

untuk menerima informasi medis tentang anak mereka dengan cara yang 

mendukung, dengan kepekaan terhadap budaya, nilai – nilai, dan keyakinan 

spiritual keluarga sebagaimana tercermin dalam ajaran FCC (Komisi Bersama, 

2010; Hexem, Mollen, Carroll, Lanctot, & Feudtner, 2011).  

Orang tua menunjukkan bahwa kehidupan mereka normal di luar pengaturan 

rumah sakit juga harus diakui oleh penyedia karena mereka berjuang untuk 

memenuhi kebutuhan anak – anak mereka yang lain, mengelola tuntutan pekerjaan, 

dan mengatasi stresor lainnya sambil membuat keputusan medis yang mendesak. 

Ketika dalam sebuah keluarga hadir anggota keluarga baru, muncul berbagai 

dinamika terkait dengan berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Bagi orang 

tua yang mendapati anaknya yang lahir tersebut merupakan anak berkebutuhan 
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khusus, dinamika yang terjadi dapat menjadi lebih kompleks dan juga lebih berat. 

Setidaknya, rutinitas sehari – hari dalam keluarga menjadi terganggu. Kebutuhan 

khusus yang dimiliki si anak dapat pula berdampak lebih jauh, misalnya pada 

keharmonisan dan karir orang tua (Mangunsong, 2010).  

Perlindungan sosial untuk anak penyandang disabilitas dan keluarga mereka 

sangatlah penting karena keluarga seringkali menghadapi biaya hidup yang lebih 

tinggi. Keluarga juga menghadapi berbagai masalah lain seperti harus berhenti 

bekerja atau mengurangi jam kerjanya untuk merawat anak penyandang disabilitas. 

Biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang 

tidak memiliki anggota penyandang disabilitas selanjutnya bisa berdampak 

terhadap penurunan standar kehidupan jika tidak segera diatasi (Unicef, 2013). 

Ketika anak dengan kondisi yang memburuk, hal tersebut dapat mempengaruhi 

respon orang tua untuk lebih fokus kepada anak dibandingkan kewajibannya untuk 

bekerja. Sedangkan perawatan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit, 

ditambah dengan diagnosis yang tidak sesuai dengan kondisi anak sebenarnya. 

 

Tema 4. Hambatan Diri 

Hambatan yang dirasakan partisipan dibagi menjadi tiga sub tema yaitu 

hambatan emosional, hambatan komunikasi, dan hambatan pemenuhan ADL. 

Sebagian besar partisipan mengalami hambatan emosional berupa marah dan 

kelelahan merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Partisipan 

kurang mengetahui tentang penyakit anak dan bagaimana cara penanganannya, 

karena minimnya informasi yang didapatkan dari petugas fasilitas kesehatan dan 

sumber yang lainnya. Sedangkan kondisi anak semakin hari semakin memburuk. 
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Beberapa partisipan mengalami hambatan komunikasi dengan anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy karena kelemahan otot pada rongga mulut anak dan 

beberapa anak telah dilakukan tindakan tracheostomy. Kelemahan otot pada 

penderita Spinal Muscular Atrophy merupakan hambatan pemenuhan ADL pada 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Sehingga sebagian besar 

aktivitasnya dibantu, seperti : makan, mandi, BAB, BAK, hingga mobilisasi. 

Dampak psikososial yang cukup besar dari kondisi ini dimulai dengan kesulitan 

proses diagnostik dan pandangan tentang caranya skrining bayi baru lahir dapat 

memperbaiki proses dan menunjukkan kebutuhan penting yang belum terpenuhi 

untuk diagnosis dini dan pengobatan yang efektif. (Qian Y, et al. 2015).  

Sebagian besar anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy mengalami 

keterbatasan dalam geraknya. Sehingga orang tua sebagai caregiver seringkali 

merasa kelelahan fisik maupun psikologis untuk merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy. 

 

Tema 5. Hambatan Sarana Prasarana 

Hambatan sarana prasarana sering kali dialami oleh partisipan dengan anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Hambatan ini dibagi menjadi dua sub 

tema yaitu hambatan fasilitas kesehatan dan hambatan pendidikan. Semua 

partisipan mengungkapkan ketidakterjangkauannya akses untuk alat medis dan 

terapi dirasakan partisipan hingga saat ini. Partisipan merasa kecewa, putus asa 

ketika petugas fasilitas kesehatan kurang mengetahui pemahaman penyakit maupun 

gejala awal dan penegakan diagnosis awal penyakit anak partisipan. Diagnosis awal 

dengan CP (Cerebral Palsy) seringkali ditegakkan oleh dokter sebelum 
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pemeriksaan lebih lanjut. Penyakit Cerebral Palsy dengan Spinal Muscular 

Atrophy sangatlah berbeda. Sehingga penanganannya pun berbeda pula. Biaya yang 

tak sedikit cukup membebani dan menghambat partisipan dalam membawa anak 

untuk pemeriksaan DNA sebagai pemeriksaan penunjang diagnosis Spinal 

Muscular Atrophy. Orang tua yang anak – anaknya selamat dari masa lalu kanak – 

kanak dengan Spinal Muscular Atrophy Tipe 1 menyatakan keprihatinan dan 

ketidakpuasan mengenai kurangnya koordinasi perawatan dan menyarankan 

kehadiran koordinator perawatan untuk memberikan dukungan untuk keluarga 

(Hjorth E, et al. 2018; Murrell, et al. 2017).  

Orang tua sering dihadapkan dengan keputusan yang sulit, seperti memilih 

antara prosedur invasif atau memilih perawatan paliatif. Banyak anak dengan SMA 

membutuhkan perawatan virtual sepanjang waktu; orang tua melaporkan 

kehilangan banyak tidur dan mengalami stres kronis karena tuntutan fisik 

perawatan berkelanjutan (Qian Y, et al. 2015). Orang tua mungkin membutuhkan 

pengetahuan, keterampilan, dan dukungan untuk menjadi pendukung anak – anak 

mereka segera setelah lahir. Misalnya, orang tua dalam penelitian ini 

menggambarkan upaya advokasi yang efektif mengungkapkan tentang perlunya 

belajar tentang diagnosis anak mereka, intervensi yang tersedia, dan hukum yang 

berkaitan dengan perawatan anak mereka. Mereka mencatat bahwa mereka 

menggunakan kolaborasi dan pemecahan masalah keterampilan untuk bekerja 

dengan para profesional yang terlibat dalam perawatan anak mereka. Ini adalah 

keterampilan beberapa orang tua mungkin memerlukan bantuan dalam 

pengembangan. Selain itu, beberapa orang tua mengungkapkan merasa "tertekan" 
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atau "lelah" oleh kebutuhan untuk melakukan advokasi untuk anak – anak mereka 

begitu sering. (Conley Wright, A. & Taylor, S. 2014).  

Orang tua harus proaktif dan menyarankan intervensi pengobatan sendiri, 

untuk mencapai manajemen penyakit anak mereka. Perasaan orang tua harus 

proaktif, dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Spinal Muscular Atrophy sangat jarang 

terjadi pada petugas fasilitas kesehatan untuk mengetahui penyakit dan 

pengobatannya. Sebelumnya penelitian telah menunjukkan bahwa para profesional 

yang kurang pengetahuan tentang penyakit langka dapat menarik diri dari situasi 

yang mereka tidak kenal (Grut L, Kvam MH. 2013). Kurangnya pengetahuan 

tentang Spinal Muscular Atrophy disorot dalam penelitian ini dan juga telah 

ditampilkan sebelumnya (Hjorth E, et al. 2018; Lawton S, et al. 2015; Qian Y, et 

al. 2015; Rallison LB, Raffin-Bouchal S. 2013; Yang BH, Mu PF, Wang WS. 

2016). Dengan demikian, orang tua mengembangkan keahlian dalam mengelola 

kondisi anak mereka (Smith J, Cheater F, Bekker H. 2015), tetapi juga mereka ingin 

petugas fasilitas kesehatan meningkatkan pengetahuan khusus penyakit Spinal 

Muscular Atrophy, menjadi lebih proaktif, dan tetap "selangkah lebih maju." Saat 

yang sama, orang tua ingin terlibat dalam perawatan dan ingin petugas fasilitas 

kesehatan mendengarkan penilaian mereka. Sebagai ahli tentang anak mereka 

sendiri (Carosella A, Snyder A, Ward E. 2018; Hjorth E, et al. 2018). Ini 

membutuhkan keseimbangan hubungan yang baik dan dialog yang erat antara 

keluarga dan petugas fasilitas kesehatan (Hjorth E, et al. 2019). Orang tua dan 

dokter memperkirakan bahwa biaya merawat anak dengan Spinal Muscular 

Atrophy berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan. Biaya merawat anak dengan 
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Spinal Muscular Atrophy tidak hanya diwakili oleh pengeluaran awal, tetapi dalam 

waktu yang lama (Qian Y, et al. 2015). 

Persetujuan Spinraza (Nusinersen) untuk pengobatan Spinal Muscular Atrophy 

mendorong pertimbangan sejumlah masalah etika yang muncul setiap kali 

perawatan baru diusulkan untuk kondisi serius, terutama yang jarang dan dapat 

mempengaruhi anak – anak. Pasien, keluarga, dokter, peneliti, institusi, dan 

pembuat kebijakan semua harus memperhitungkan cara – cara perawatan baru yang 

tersedia mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan berbagi 

tentang pilihan terapi dan penelitian. Masalah yang perlu dipertimbangkan 

termasuk: mengatasi apa yang masih belum pasti dan tidak diketahui; kemungkinan 

bahwa manfaat potensial akan dilebih – lebihkan dan potensi bahaya kurang 

ditekankan di media, oleh organisasi advokasi, dan dalam bentuk dan proses 

persetujuan; mahalnya obat – obatan dan biologik baru; efek dari termasuk kondisi 

fenotip variabel dalam panel skrining bayi baru lahir yang diwajibkan negara; dan 

bagaimana perawatan baru dapat mengubah standar perawatan, mengubah apa yang 

diketahui dan tidak diketahui tentang gangguan dan menimbulkan tantangan untuk 

pengambilan keputusan ditingkat individu dan kebijakan (King NMP, Bishop CE. 

2017). 

Petugas fasilitas kesehatan di Indonesia kurang mengetahui berbagai penyakit. 

Hal ini dapat memperburuk kesehatan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Pengobatan dan perawatan yang tepat belum didapatkan dengan 

maksimal. Kurangnya pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan di Indonesia 

serta dengan harga terjangkau merupakan hambatan sebagian besar masyarakat 

Indonesia, terutama orang tua dengan anak penyakit langka. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King%20NMP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28467402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28467402
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Anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy mengalami hambatan dalam 

menempuh pendidikan. Seperti yang diungkapkan beberapa partisipan, anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy tidak diterima di sekolah umum yang berada 

dekat dengan rumahnya. Sekolah inklusi pun masih belum menyeluruh hingga ke 

daerah – daerah. Partisipan dan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

harus bekerja keras untuk menempuh pendidikan. Tempat sekolah yang nyaman 

dan sesuai dengan kondisi anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy kurang 

didapatkan. Beberapa bangunan sekolah beranak tangga hingga 3 lantai. Support 

selalu diberikan teman – teman kepada anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy untuk menempuh pendidikan. Orang tua mencatat bahwa mereka 

merasakan perlu mendidik profesional, menunjukkan bahwa mereka memikul 

tanggung jawab untuk melanjutkan pendidikan yang terletak pada para profesional 

itu sendiri. Selain itu, kebutuhan tanpa henti untuk melakukan advokasi untuk anak 

yang memiliki profesional dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengaturan 

layanan sosial kelelahan dan frustrasi orang tua (Qian Y, et al. 2015). Saat ini, 

terdapat kecenderungan adanya pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus. Pendidikan inklusif sendiri merupakan sistem layanan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama – sama di 

sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, 

sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal (Rachmayana, 2013:89).  

Persepsi orangtua berkebutuhan khusus merupakan salah satu faktor eksternal 

dalam menentukan dimana anaknya akan bersekolah. Dalam memilih sebuah 

lembaga pendidikan, khususnya bagi anak dengan kebutuhan khusus, tentu 

bukanlah persoalan yang mudah. Orangtua terkadang harus mencari informasi 
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hingga ke segala tempat demi menemukan sekolah yang baik dan mau menerima 

anaknya yang berkebutuhan khusus. Komunikasi dalam kehidupan sehari – hari 

terutama dengan masyarakat sangat diperlukan demi memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Kondisi ekonomi yang kurang dari cukup harus membuat mereka 

berjuang lebih keras agar dapat tetap menyekolahkan dan menghidupi anaknya 

yang berkebutuhan khusus. Bukan hal mudah bagi para orang tua ketika harus 

memilih antara menyembuhkan anaknya yang berkebutuhan khusus dengan 

menghidupi anggota keluarga lainnya. Dengan pendapatan yang hanya cukup untuk 

sehari – hari, beberapa orangtua harus rela bekerja lembur demi mengumpulkan 

pundi – pundi uang untuk keluarganya. 

Pemilihan sarana pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dipengaruhi oleh 

beberapa hal, mulai dari informasi yang diterima kemudian diolah dan 

dipertimbangkan oleh orang tua, lalu karena lokasi tempat tinggal yang jauh dari 

sarana pendidikan dan karena faktor agama. Untuk informasi, tidak semua orang 

tua memperoleh informasi tentang sekolah yang menyediakan layanan pendidikan 

inklusif sejak dini. Beberapa orangtua memperoleh informasi tersebut bahkan 

setelah anak – anak mereka dikeluarkan oleh pihak sekolah sebelumnya. Tidak 

hanya itu, beberapa orang tua bahkan harus di tolak oleh beberapa sekolah saat 

mereka mendaftarkan anaknya sebelum akhirnya mereka mendapat informasi 

tentang sekolah yang menyediakan layanan pendidikan inklusif (Pandu PA, RB. 

Soemanto, Haryono B. 2015). 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) dibutuhkan oleh anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy seperti anak sehat lainnya. Penerimaan ABK di PAUD 

sebenarnya telah berjalan meski tanpa label inklusi dan tanpa ada payung hukum 
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yang jelas seperti penyelenggaraan pendidikan inklusi di jenjang pendidikan dasar 

dan menengah. Hal ini menyebabkan layanan pendidikan yang diberikan untuk 

ABK belum berjalan sebagaimana mestinya. Kualifikasi tenaga pendidik yang tidak 

sesuai, tidak adanya guru pembimbing khusus (GPK), minimnya sarana prasana 

dan aksesibilitas menjadi potret buram pelaksanaan pendidikan inklusi di PAUD. 

Kondisi ini dipertajam dengan kebijakan mengenai ABK yang juga disandang di 

beberapa kementerian yang overlap dan tidak tersosialisasi dengan baik. Sehingga 

layanan yang diberikan tidak dapat bersinergi (Sapto, 2017). 

Kebijakan tentang pendidikan adalah hak untuk semua anak sesuai usianya, 

tidak terkecuali dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

Namun faktanya, beberapa anak tersebut tidak mendapatkan haknya. Mereka harus 

berjuang sendiri untuk dapat bersekolah seperti anak sehat. Berbagai alasan 

penolakan dari pihak sekolah diantaranya karena anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy seharusnya bersekolah di sekolah ABK (Anak Berkebutuhan 

Khusus), dan tidak dapat menyesuaikan dengan anak sehat pada umumnya. Akan 

tetapi sekolah ABK tidaklah sesuai dengan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Karena kognitif anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy berbeda 

dengan anak ABK lainnya. Anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dapat 

bersosialisasi dan belajar dengan baik. Sebagian besar anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy adalah anak yang cerdas dan berprestasi dalam akademik. 

 

Tema 6. Berduka 

Tahapan berduka yang teridentifikasi dalam penelitian ini sama dengan 

tahapan proses kehilangan yang dikembangkan oleh Kubbler – Ross (2005), yaitu 
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terdiri dari lima tahap, yaitu menyangkal, marah, menawar, depresi, dan menerima. 

Perasaan berduka disampaikan oleh partisipan yang mengalami berbagai tahapan 

berduka, dan tidak ada partisipan yang mengalami lima tahapan berduka secara 

lengkap. Tahapan berduka tersebut dialami oleh semua partisipan dari anak 

sebelum didiagnosis hingga setelah anak didiagnosis Spinal Muscular Atrophy. 

Tahap menyangkal dan depresi adalah kali pertama yang dirasakan partisipan. 

Partisipan membutuhkan beberapa waktu untuk dapat menerima anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy.  

Beberapa partisipan belum dapat menerima penyakit anak, tahap menawar 

disampaikan oleh salah satu partisipan dengan mengungkapkan bahwa setelah anak 

didiagnosis Spinal Muscular Atrophy, partisipan menutup diri untuk mengetahui 

penyakit anak, karena kurangnya penyampaian informasi dan pemahaman yang 

tepat dari dokter. Sehingga partisipan berusaha menyembuhkan penyakit anak 

dengan alternatif. Berbagai alternatif telah dijalani anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. Hingga anak mengalami trauma dengan pengobatan tersebut. 

Sedangkan sebagaian besar partisipan dapat menerima penyakit anak. Partisipan 

pasrah dan ikhlas dengan rencana Tuhan. Partisipan percaya bahwa anak adalah 

anugerah yang dititipkan Tuhan kepada partisipan sebagai ladang pahala. Partisipan 

berusaha menyembuhkan dan merawat anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy dengan suka cita agar anak tidak semakin merasa tak berdaya ketika 

melihat orang tuanya bersedih dan kelelahan. Sesuai dengan penelitian Yang (2016) 

ketika keluarga menerima kenyataan bahwa anak itu tidak terhindarkan kematian, 

kesedihan keluarga harus diakui, dan informasi terkait dengan proses perawatan 

paliatif harus disediakan. Perawat dan petugas kesehatan perlu berjalan diantara 
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harapan dan penerimaan kematian, sementara saat yang sama merawat keluarga 

yang sedang menghadapi kehilangan duka anak dengan Spinal Muscular Atrophy. 

Orang tua berduka karena kehilangan nyawa yang mereka bayangkan untuk 

anaknya. Beberapa orang tua menyatakan rasa bersalah bahwa mereka 

merenungkan bagaimana penyakit ini menghancurkan harapan dan aspirasi mereka 

untuk anak (Qian Y, et al. 2015). Penerimaan orang tua kepada anak dengan 

disabilitas menjadi nilai tersendiri, pasalnya belum banyak orangtua yang dapat 

menerima anak dengan disabilitas secara penuh. Hal ini juga dapat menyebabkan 

kegelisahan tersendiri pada orangtua dan akibatnya menyebabkan parenting stress. 

Parenting stress yaitu ketegangan yang berlebihan secara khusus terkait dengan 

peran orang tua dan interaksi orangtua dengan anak. biasanya parenting stress akan 

lebih tinggi pada pengasuhan anak. Seharusnya orangtua dapat menjadi role model 

bagi anak dan mencoba mengajarkan anak untuk mencoba melakukan pekerjaan 

rumah (kerumahtanggaan), memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih 

kepada anak, tidak menganggap bahwa mengurus anak berkebutuhan khusus 

(ABK) sangat sulit karena hambatan yang dimiliikinya, membawa anak ke 

lingkungan luar, mengawasi anak. akan tetapi para orangtua sudah terlebih dulu 

khawatir dengan anak mereka (Vani, et al. 2014). 

Orang tua dapat menerima kondisi anak dengan penyakit langka tidaklah 

mudah. Berbagai penolakan orang tua dapat berdampak terhadap kondisi dan 

kesehatan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Meskipun orang tua 

berusaha menolak penyakit anak, orang tua tidak meninggalkan anak sendiri. Orang 

tua berupaya untuk memberikan pengobatan dan perawatan yang terbaik dengan 

melupakan penyakit anak. 
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4.2.3 Support System Orang Tua dengan Anak yang Menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia 

Tema 7. Asal Dukungan  

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan berbagai asal dukungan yang 

didapatkan selama merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di 

Indonesia. Asal dukungan dibagi menjadi empat sub tema yaitu dari diri sendiri, 

keluarga, sosial, petugas fasilitas kesehatan. Sebagian besar partisipan 

mendapatkan dukungan dari dirinya sendiri, keluarga, sosial, dan petugas fasilitas 

kesehatan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Vani, et al. (2014) menjelaskan 

bahwa orang tua anak dengan disabilitas juga harus mendapatkan dukungan dari 

keluarga besar dan lingkungan di sekitar orangtua anak misalnya tetangga terdekat 

ataupun teman – teman dari orang tua. Support dari keluarga besar atau pun 

lingkungan luar kepada orangtua menjadi kekuatan tersendiri agar orang tua dapat 

benar – benar yakin dan percaya diri untuk memberikan pengasuhan kepada anak 

dengan disabilitas, begitu juga dengan dukungan sosial yang diberikan kepada anak 

dengan disabilitas. Dukungan sosial dari keluarga dan lembaga profesional 

memudahkan pengasuh untuk merawat pasien dan diri mereka sendiri, mengatasi 

stres, dan meminimalkan beban pengasuh (Hu X, et al. 2016). Dengan demikian, 

lebih banyak dukungan sosial dari para profesional perawatan kesehatan diperlukan 

untuk membantu meminimalkan beban pengasuh, seperti memberikan informasi 

yang tepat dan dukungan dari staf medis dan memperkuat layanan perawatan di 

rumah untuk pengasuh (Li C, et al. 2018). 

Support system dari berbagai sumber dapat meningkatkan kepercayaan dan 

motivasi partisipan untuk merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 
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Sehingga partisipan percaya diri dalam memberikan pengobatan dan perawatan 

yang tepat sesuai kondisi anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

 

Tema 8. Jenis Dukungan 

Jenis dukungan partisipan selama merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia dibagi menjadi empat sub tema berupa dukungan 

emosional, dukungan instrumental, dukungan persahabatan, dukungan informasi. 

Semua partisipan mendapatkan dukungan emosional seperti memberikan motivasi 

dan doa kepada partisipan, anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, serta 

keluarga dari berbagai pihak. Dukungan instrumental jarang sekali partisipan 

dapatkan dari sosial maupun fasilitas kesehatan.  

Sebagian besar pastisipan mendapatkan dukungan persahabatan berasal dari 

teman bahkan orang yang tidak dikenal dengan turut menemani anak ke fasilitas 

kesehatan. Dukungan informasi didapatkan dari partisipan berupa informasi 

penyakit dan penanganan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, 

rekomendasi tenaga medis dan rumah sakit. Penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Vani, et al. (2014) menjelaskan bahwa dukungan sosial yang diberikan kepada anak 

dengan disabilitas antara lain: dukungan emosional, informasi, atau materi alat 

bantu yang diberikan. Dukungan sosial berpengaruh terhadap anak berkebutuhan 

khusus dalam membuat anak tersebut tidak merasa berbeda dari anak normal. 

Support, motivasi, semangat serta penghargaan bagi mereka sangat mempengaruhi 

psikis anak. dampaknya anak semakin yakin akan potensi yang ada dalam dirinya. 

Tak jarang orangtua tidak dapat melakukan copping strategy, dampaknya biaya 

perawatan untuk ABK pun tergolong mahal. 
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Berbagai jenis dukungan selalu diharapkan orang tua untuk menunjang 

psikologisnya. Namun beberapa orang tua tidak mendapatkan dukungan seperti 

yang mereka harapkan. Orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy seringkali tidak mendapatkan dukungan perhatian dari keluarga. Dapat 

dikarenakan kekecewaan keluarga dengan hadirnya anggota baru dalam keluarga 

dengan berkebutuhan khusus. 

 

4.2.4 Tindakan Mengatasi Hambatan yang Dilakukan Orang Tua dengan 

Anak yang Menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

Tema 9. Pembagian Peran 

Tindakan mengatasi hambatan yang dilakukan partisipan dalam pembagian 

peran dibagi menjadi peran pekerjaan rumah tangga, peran mencari finansial, peran 

caregiver. Sebagian besar partisipan melakukan pekerjaan rumah tangga dibantu 

oleh suami. Beberapa partisipan berhenti bekerja karena ingin fokus untuk merawat 

anak, sehingga peran pencari nafkah adalah suami. Dan beberapa partisipan lainnya 

masih bekerja dengan tetap merawat anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Ketika kesehatan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy menurun, 

partisipan dan suami berusaha untuk melakukan yang terbaik. Biaya untuk 

pengobatan hingga melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang untuk 

mengetahui secara pasti penyakit anak tidaklah sedikit. Beberapa orang tua dengan 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy mendapatkan bantuan dari keluarga, 

teman bahkan orang yang tidak dikenal. Partisipan selalu mendampingi anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy ketika di rumah dan selama perawatan di 

fasilitas kesehatan. Ungkapan partisipan tersebut sesuai dengan Friedman (2010) 
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bahwa anggota keluarga berperan penting sebagai pemberi asuhan primer tidak 

hanya untuk lansia yang lemah, akan tetapi untuk banyak anggota keluarga dari 

semua usia yang masih bergantung akibat disabilitas fisik maupun mental.  

World Health Organization (WHO) (2011), kecacatan adalah hal yang 

kompleks, dinamis, dan multidimensi. Kecacatan adalah istilah umum untuk 

gangguan, keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi, mengacu pada aspek-

aspek negatif dari interaksi antara individu (dengan kondisi kesehatan) dan faktor 

kontekstual yang individu (faktor lingkungan dan pribadi). Peran keluarga sangat 

dibutuhkan saat timbulnya gangguan kesehatan pada anggota keluarga yang lain. 

Ketika salah satu dari anggota keluarga menderita gangguan kesehatan, maka satu 

atau lebih anggota keluarga yang lain berperan sebagai caregiver atau pemberi 

asuhan (Friedman, 2010). 

Orang tua dapat terlibat dalam advokasi setelah mengalami kesulitan diagnosis 

dan merasakan kebutuhan untuk memobilisasi layanan (Resch, et al. 2010). Orang 

lain dapat menjadi advokat setelah menjadi tidak puas dengan kualitas pendidikan 

anak mereka (Wang, et al. 2004). Advokasi adalah proses dinamis yang berubah 

berdasarkan pada kebutuhan perkembangan individu dengan kebutuhan khusus. 

Banyak literatur tentang orang tua dari anak – anak dengan kebutuhan khusus 

berfokus pada tantangan membesarkan kecacatan anak. Tanpa eksplorasi yang 

cukup dari peran orang tua sebagai agen perubahan aktif dalam peran hidup anak – 

anak mereka, ada risiko melihat orang tua sebagai pasif, dan kehilangan kesempatan 

untuk berkolaborasi dengan orang tua dalam mendukung perkembangan kesehatan 

anak – anak mereka. Proses utama yang ditemukan terkait dengan advokasi 

orangtua adalah mendidik diri sendiri tentang kondisi anak serta hak untuk 
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akomodasi dan layanan; mendidik orang lain, termasuk profesional medis dan 

pendidikan serta masyarakat umum, tentang jenis kecacatan dan akomodasi yang 

sesuai; dan melakukan upaya gigih agar tujuan advokasi tercapai. Dalam 

pengaturan medis, orang tua mendidik anak dan spesialis dan permintaan serta 

menolak tes dan prosedur. Dalam pengaturan pendidikan, orang tua belajar tentang 

hukum pendidikan khusus, guru dan kepala sekolah yang berpendidikan, dan 

didatangkan pendukung luar bila dianggap perlu. Dalam pengaturan komunitas dan 

media sosial, orang tua mendidik klerus, teman, dan tetangga tentang kondisi anak 

– anak mereka, untuk mendorong perawatan dan kepekaan (Conley Wright, A. & 

Taylor, S. 2014). 

Perawatan yang berpusat pada keluarga bisa menjadi pendekatan yang ideal 

untuk anak dengan Spinal Muscular Atrophy tipe 1 begitu anak didiagnosis, 

keluarga harus membuat keputusan medis mengenai perawatan, perawatan paliatif, 

dan gejala manajemen yang akan menentukan arah hidup anak. Keputusan penting 

mengenai ventilasi, pembersihan jalan nafas, dan nutrisi (Gregoretti, et al. 2013) 

mempengaruhi kursus perawatan yang memperpanjang hidup atau memungkinkan 

perjalanan penyakit alami untuk berkembang dengan perawatan paliatif. Meskipun 

intervensi medis dapat memperpanjang usia anak dengan Spinal Muscular Atrophy 

tipe 1 (Oskoui, et al. 2007), perawatan intensif seperti itu membutuhkan kemitraan 

keluarga dengan tim medis interdisipliner. Keluarga terlibat dalam pengelolaan 

penyakit langka atau penyakit kronis jangka panjang menjadi ahli di bidang ini 

memahami dan mengelola kondisi anak mereka; oleh karena itu mereka 

melaporkan penting bagi mereka untuk merasa bekerja sama dengan tim kesehatan 

medis mengenai keputusan anak mereka dibuat (Pelentsov, Fielder, Laws, & 
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Esterman. 2016). Selanjutnya, mengingat kompleksitas penyakitnya tentu saja, 

mereka juga melaporkan membutuhkan tim penyedia yang konsisten (Pelentsov, et 

al. 2016; Smith, Swallow, & Coyne. 2015). 

Pembagian peran dalam keluarga dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy sangatlah penting. Karena jika peran dalam keluarga tersebut 

tidak berjalan dengan harmonis, maka dapat mempengaruhi orang tua dalam 

merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy yang berdampak negatif. 

Serta anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy akan merasa tidak nyaman dan 

tidak dirawat dengan layak. 

 

Tema 10. Mekanisme Koping 

Mekanisme koping merupakan salah satu cara yang digunakan partisipan 

dalam menghadapi masalah selama merawat anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Mekanisme koping dibagi dalam satu sub tema yaitu adaptif berupa ikhlas 

dan pasrah. Semua partisipan ikhlas dan pasrah kepada Tuhan sebagai penenang 

hati, karena partisipan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan 

partisipan dalam merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Dengan 

partisipan merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, mereka 

menganggap bahwa itu adalah sebagai ladang pahala. Ungkapan partisipan sesuai 

dengan Gona, Mung'ala-Odera, Newton, & Hartley (2011) bahwa pengasuh 

merespons dengan berbagai cara untuk seorang anak cacat. Beberapa melihat 

kehadiran anak sebagai berkah atau hadiah dari Tuhan.  

Semua orang tua menyatakan bahwa hidup dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy adalah sulit, tetapi mereka belajar untuk mengatasinya pada 
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waktunya. Prosedur invasif untuk Spinal Muscular Atrophy tipe 1 adalah keputusan 

yang menantang. Hasil kami menunjukkan bahwa keluarga mengembangkan 

mekanisme koping yang kompleks termasuk perawatan medis bertingkat. 

Karakteristik kekeluargaan lebih lanjut perlu mendapat perhatian di era potensi 

pilihan pengobatan yang akan datang (M. Tanyildiz, H. Topalog˘lu, I. Oncel, B. 

Bayrakci, G. Haliloglu. 2015). 

Orang tua membutuhkan mekanisme koping adaptif sebagai pendukung dalam 

perawatan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Semakin orang tua 

pasrah dan ikhlas terhadap takdir Tuhan, maka akan semakin baik dalam merawat, 

dan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy merasa bahwa orang tuanya 

peduli dengannya sehingga dapat memotivasi kesehatan anak. 

 

Tema 11. Peningkatan Keterampilan 

Peningkatan keterampilan dibagi dalam dua sub tema yaitu peningkatan 

pemenuhan ADL dan peningkatan komunikasi. Sebagian besar partisipan 

mengajarkan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy untuk bergerak terus – 

menerus agar otot – otot tidak semakin kaku, serta dapat mandiri. Sebagian besar 

partisipan memakaikan brace (alat bantu tulang belakang agar tidak terjadi scoliosis 

yang semakin parah), AFO (Angkle Foot Orthosis) sebagai alat bantu gerak anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy, serta alat bantu mobilisasi yang 

digunakan adalah kursi roda (khusus) manual maupun eletrik. Beberapa partisipan 

mengajarkan pengucapan huruf – huruf yang kurang dapat diucapkan oleh anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy dikarenakan lemahnya otot di rongga 

mulut. Serta partisipan mengajarkan beberapa kosa kata baru secara verbal maupun 
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non verbal untuk menunjang kecerdasan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Ada ketegangan antara menginginkan anak – anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy untuk akhirnya menjadi mandiri dan jumlah dukungan yang 

diperlukan untuk mewujudkannya (Qian Y, et al. 2015).  

Orang tua tidak hanya memberikan pendidikan secara formal di sekolah. 

Namun orang tua juga memberikan pendidikan non formal kepada anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan 

kecerdasan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dengan tidak membatasi 

anak bereksplorasi. 

 

Tema 12. Upaya Mencari Bantuan 

Partisipan berupaya mencari bantuan sebelum dan sesudah anak didiagnosis. 

Upaya mencari bantuan terdapat dalam satu tema yaitu mencari informasi. Semua 

partisipan mencari informasi melalui fasilitas kesehatan dan media sosial. Beberapa 

partisipan mendapatkan informasi diagnosis, cara perawatan dan pengobatan anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy di fasilitas kesehatan seperti bidan, 

dokter, Puskesmas, rumah sakit. Namun partisipan merasa kecewa karena informasi 

yang didapatkan kurang sesuai dengan kondisi anak yang dirasakan partisipan. 

Kebutuhan pengobatan untuk Spinal Muscular Atrophy bervariasi berdasarkan usia 

dan fenotipe. Bayi dengan Spinal Muscular Atrophy membutuhkan perawatan 

khusus waktu penuh termasuk pernapasan, ortopedi, dan dukungan nutrisi 

sementara anak yang lebih besar mungkin hanya terapi fisik dan memerlukan alat 

bantu untuk ambulasi yang aman. Ada satu terapi yang disetujui untuk Spinal 

Muscular Atrophy, Nusinersen (Spinraza), sebuah oligonuceliotide antisense yang 
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meningkatkan produksi homolog SMN1 dan tampaknya memiliki kemanjuran yang 

diukur dengan pencapaian tonggak motorik (Qian Y, et al. 2015). Beberapa anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy diantaranya tidak mendapatkan 

pengobatan dini yang tepat oleh petugas fasilitas kesehatan. Sehingga anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy mengalami komplikasi yang dapat mengancam 

nyawa mereka. Keterbatasan pengobatan dan dengan adanya perawatan yang tepat 

diharapkan dapat menghindarkan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

dalam komplikasi. 

Mayoritas orang tua dari anak – anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

parah di Swedia dan Denmark puas dengan upaya yang dilakukan untuk 

memastikan perawatan dan koordinasi yang memadai antara pengasuh. Khususnya, 

orang tua yang berduka secara signifikan lebih puas dengan perawatan daripada 

orang tua yang tidak berduka. Ini menunjukkan ruang untuk perbaikan, terutama 

mempertimbangkan bahwa rentang hidup anak – anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy adalah diharapkan meningkat seiring dengan membaiknya 

pengobatan (Hjorth E, et al. 2019). Advokasi orang tua adalah yang paling umum 

di sekolah, klinik medis, layanan sosial, dan media sosial dan proses yang terlibat 

seperti mendidik diri sendiri tentang kondisi dan hak anak untuk layanan, mendidik 

orang lain termasuk para profesional, dan melakukan upaya gigih. Temuan ini 

menunjukkan advokasi atas nama anak – anak penyandang cacat dimulai sejak dini 

dan penting sejak lahir hingga usia 6 tahun. Kebijakan dan praktik kerja sosial harus 

membantu orang tua dengan dukungan, pengetahuan, dan keterampilan untuk 

menjadi advokat yang efektif untuk anak – anak mereka (Conley Wright, A. & 

Taylor, S. 2014). Pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan secara langsung 
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tentang anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy sangatlah penting untuk 

orang tua di Indonesia. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat menumbuhkan 

dukungan yang sangat bermakna bagi orang tua. 

Beberapa partisipan tidak mendapatkan informasi detail tentang penyakit anak 

di fasilitas kesehatan. Sehingga partisipan berusaha mencari informasi melalui 

media sosial berupa saran dari dokter untuk bergabung dengan Komunitas Spinal 

Muscular Atrophy Indonesia, dan mencari tahu tentang penyakit Spinal Muscular 

Atrophy diberbagai literatur. Ungkapan partisipan sesuai dengan Conley Wright, A. 

& Taylor, S. (2014) bahwa orang tua menjelaskan tentang mendidik orang lain 

tentang anak mereka, dengan tujuan khusus destigmatisasi dan berhubungan 

dengan keluarga lain yang memiliki anak dengan diagnosis yang sama. Media 

sosial adalah salah satu metode yang digunakan untuk tujuan ini, dengan orang tua 

memperhatikan bagaimana mereka berbagi gambar dan cerita anak – anak mereka 

di platform media sosial seperti Facebook dan Caringbridge. 

Orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. Diantaranya adalah keingintahuan orang tua tentang penyakit 

pasti anak. Berbagai upaya dilakukan orang tua untuk mencari pengobatan dan 

perawatan untuk kesembuhan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

 

4.2.5 Harapan Orang Tua dengan Anak yang Menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia 

Tema 13. Perkembangan 

Harapan partisipan dalam perkembangan terdapat dua sub tema yaitu 

keterampilan dan status kesehatan. Beberapa partisipan berharap dapat lebih 
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terampil dalam merawat dan berkomunikasi dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy secara mandiri dan lebih sabar. Status kesehatan anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy sering kali menurun hingga drop. Besar 

harapan partisipan untuk dapat meningkatkan imunitas dan anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy dapat mandiri secara bertahap seiring dengan berjalannya 

waktu. Semua partisipan berharap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

dapat lebih terampil dalam mengasah kecerdasannya. 

Tindakan yang dilakukan oleh orang tua dengan anak berkebutuhan khusus 

mempunyai peran penting terhadap masa depan anaknya tersebut. Dalam tindakan 

orang tua yang berdasar pada faktor internal ini, orang tua anak berkebutuhan 

khusus melakukan tindakan dengan menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan 

khusus pada sekolah formal umum dengan layanan pendidikan inklusif. Hal 

tersebut didasarkan keinginan orangtua agar anaknya mendapatkan pendidikan 

yang layak seperti anak – anak normal lainnya. Dengan keinginan tersebut, 

orangtua kemudian mengambil tindakan dengan menyekolahkan anaknya, 

walaupun anaknya tersebut berkebutuhan khusus. Selain menyekolahkan anaknya 

yang berkebutuhan khusus pada sekolah formal umum dengan layanan pendidikan 

inklusif, tindakan orangtua yang juga termasuk dalam tindakan berdasarkan faktor 

internal adalah mencari informasi tentang sekolah dengan layanan pendidikan. 

Tindakan ini dilakukan oleh para orang tua untuk mendapatkan sekolah dengan 

layanan pendidikan inklusif yang terbaik untuk anaknya, tentu hal ini juga 

disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Adapula orang tua yang 

mengambil tindakan dengan mendaftarkan anaknya pada sekolah dengan layanan 

pendidikan inklusif. Hal ini dilakukan oleh orangtua dengan berbagai alasan, seperti 
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karena jarak yang dekat dengan rumah, biaya sekolah yng lebih murah, hingga 

alasan bahwa anaknya bukanlah anak dengan kebutuhan khusus sehingga anak 

tersebut tidak disekolahkan di sekolah luar biasa, namun di sekolah formal umum 

dengan layanan pendidikan inklusif (Pandu PA, RB. Soemanto, Haryono B. 2015).  

Orang tua selalu berharap dapat merawat dan memberikan perawatan yang 

terbaik untuk perkembangan kesehatan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 

Meskipun dengan keterbatasan yang ada, orang tua berharap motivasi anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy untuk selalu berkembang tidak akan menurun. 

 

Tema 14. Penyakit Penyerta 

Beberapa partisipan berharap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

tidak mengalami gangguan pernafasan, gangguan metabolisme, gangguan 

gastrointestinal, gangguan mobilisasi. Beberapa anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy meninggal dunia karena penyebab utama kematian pada bayi dan 

anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy tipe 1 dan 2 biasanya gagal nafas. 

Sangat penting bahwa hubungan terapeutik dengan pengalaman spesialis paru 

dengan gangguan neuromuskuler pediatrik didirikan saat diagnosis awal.  

Pasien dengan tingkat kelemahan pernapasan ini juga memiliki batuk yang 

lemah yang menempatkan mereka pada peningkatan risiko aspirasi dan hipoksemia 

akibat penyumbatan lendir serta peningkatan risiko infeksi paru berulang. Bayi 

yang berisiko mengalami penyumbatan lendir harus dipantau dengan oksimetri 

semalaman selama penyakit akut dan metode pembersihan jalan nafas berbantuan, 

seperti pengisapan manual, direkomendasikan. Secara umum, penggunaan 
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antibiotik harus diterapkan pada bayi – bayi ini selama penyakit akut karena risiko 

pneumonia dan komplikasi paru terkait (Schroth MK, 2009). Tujuan intervensi paru 

pada bayi yang menderita Spinal Muscular Atrophy tipe 1 adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan tidak harus memperpanjang usia. Penggunaan 

trakeostomi dan dukungan ventilasi permanen dapat berhasil diimplementasikan 

pada individu yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

Manajemen fungsi pernapasan pada anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy tipe 2 atau non-ambulan (yaitu anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy tipe 3 yang dengan perkembangan penyakit akhirnya kehilangan ambulasi) 

mirip dengan bayi tipe 1, namun komplikasinya kurang parah. Pemeriksaan fisik 

dan penilaian efektivitas batuk dan fungsi otot pernapasan harus dipantau secara 

rutin. Untuk anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy yang berusia lebih dari 

5 tahun, kapasitas vital paksa dapat dipantau secara rutin dan dukungan ventilasi 

non-invasif dapat dikelola jangka panjang. Hipoventilasi nokturnal juga harus 

diobati dengan ventilasi non-invasif (Markstrom A, Cohen G, Katz-Salamon M. 

2010). Anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia selalu terpapar 

dengan batuk dan pilek. Penyakit tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya 

komplikasi yang dapat menurunkan kesehatan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia. Beberapa diantaranya mendapatkan perawatan 

tracheostomy untuk menunjang oksigenasi anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Penanganan yang tepat sangat diharapkan untuk kesembuhan dan 

meminimalkan terjadinya komplikasi yang berkelanjutan. 

Beberapa anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy mengalami gangguan 

pada gastrointestinal seperti makan sedikit namun perut terasa penuh, kembung, 
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mual muntah, sembelit. Penelitian ini sesuai dengan hasil peneitian Iannaccone ST 

(2007) bahwa komplikasi gastrointestinal sering terjadi pada individu dengan 

Spinal Muscular Atrophy, dan tidak jelas apakah ini karena imobilitas dan defisiensi 

nutrisi atau apakah ada defek primer adalah mobilitas gastrointestinal. Bayi dengan 

Spinal Muscular Atrophy tipe 1 sering memiliki waktu makan yang lama dan cepat 

lelah. Pengurangan makan ini bisa menjadi tanda pertama kelemahan progresif dan 

dapat menyebabkan kegagalan untuk berkembang dan aspirasi. Disfungsi 

gastrointestinal meliputi kesulitan makan dan menelan karena disfungsi bulbar dan 

bermanifestasi sebagai kelemahan lidah, kesulitan membuka mulut dan kontrol 

kepala yang buruk. Masalah terkait lainnya termasuk refluks gastrointestinal, 

penundaan pengosongan lambung dan sembelit.  Komplikasi ini juga terlihat pada 

individu karena alasan lain, tidak dapat duduk atau berdiri, dan lebih jarang terlihat 

pada individu ambulan yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

Pengelolaan aspirasi yang terkait dengan pemberian makan dan disfagia 

meliputi perubahan konsistensi makanan untuk memasukkan cairan semi – padat 

dan kental. Namun, pada bayi yang menderita Spinal Muscular Atrophy tipe 1, 

gastrostomi dini dan fundoplikasi Nissen laparoskopi (jika terdapat refluks 

gastrointestinal) direkomendasikan karena pentingnya mempertahankan nutrisi 

yang tepat dan untuk mengurangi risiko infeksi sekunder karena aspirasi (Durkin 

ET, et al. 2008). Pembedahan dapat dilakukan segera setelah diagnosis ketika bayi 

sehat sehingga bayi tidak akan menjadi lapar saat menyusu secara oral. Anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia pada umumnya dapat makan 

makanan seperti anak sehat. Namun beberapa diantaranya tidak dapat mengunyah 

dengan baik karena otot dalam rongga mulut semakin melemah. Keluarga atau 
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caregiver harus memberikan makanan semi cair sebagai pengganti makanan padat, 

dan antisipasi terjadinya malnutrisi pada anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia. 

Malnutrisi sekunder karena penurunan asupan oral juga bisa menjadi masalah 

berbahaya bagi beberapa anak dan remaja yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

tipe 2 (Chen YS, et al. 2012). Malnutrisi dan periode puasa harus dihindari, karena 

perilaku ini dapat berkontribusi pada pengurangan massa otot dan gangguan fungsi 

selanjutnya. Dalam praktik klinis, plot tinggi dan berat badan pada individu yang 

menderita Spinal Muscular dapat menipu karena berkurangnya massa tubuh tanpa 

lemak. Faktanya, individu dengan fungsi tinggi, tidak rawat jalan yang menderita 

Spinal Muscular rentan terhadap adipositas, meskipun pengeluaran energinya 

rendah dan berisiko kelebihan berat badan (Sproule DM, et al. 2009, 2010). Untuk 

mengelola komplikasi ini, setiap anak harus dievaluasi secara individual selama 

kunjungan rutin oleh ahli gizi dengan tujuan mempertahankan kurva pertumbuhan 

dan untuk menghindari asupan yang tidak memadai atau berlebihan. Karena 

kecenderungan penurunan kepadatan mineral tulang dengan bertambahnya usia, 

asupan vitamin D dan kalsium yang memadai harus disediakan. Berbagai vitamin 

selalu didapatkan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia untuk 

mempertahankan imunitas dan dapat mencegah menurunnya kesehatan. 

Semua anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy mengalami keterbatasan 

dalam bergerak dan berjalan dalam penelitian ini, sesuai dengan hasil penelitian 

Fujak A, et al. (2011) bahwa kelemahan dan gangguan mobilitas mempengaruhi 

banyak masalah muskuloskeletal. Pengenalan dini dan manajemen yang tepat 

sangat membantu dalam mempertahankan fungsi, mencegah penurunan kapasitas 
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vital dan meningkatkan kualitas hidup. Pada individu non – rawat jalan yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy, kontraktur merupakan hal yang umum dan 

program peregangan dan bracing yang teratur untuk menjaga fleksibilitas dan 

mencegah kontraktur adalah tujuan utama terapi.  

Beberapa orang tua memakaikan brace (alat bantu tulang belakang agar tidak 

terjadi scoliosis yang semakin parah), AFO (Angkle Foot Orthosis) sebagai alat 

bantu gerak anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, serta memfasilitasi 

menggunakan kursi roda khusus manual dan elektrik sebagai alat bantu mobilisasi. 

Beberapa anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy berolah raga di sekolah, 

berenang, terapi air, dan terapi motorik dengan fisioterapis di rumah dan di fasilitas 

kesehatan. 

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Montes J, et al. (2010) bahwa kursi 

roda manual dan bermotor (elektrik) dapat dimulai sejak usia 18 – 24 bulan. Anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy yang mampu menahan berat badan dan 

memiliki kontrol tubuh dapat menggunakan bingkai berdiri (standing frame) atau 

mobile-stander dengan AFO (Angkle Foot Orthosis). Terapi fisik dapat membantu 

memaksimalkan daya tahan, kebugaran, dan keselamatan dengan memasukkan 

aktivitas seperti berenang, terapi air, dan olahraga adaptif. Kelelahan 

neuromuskuler tampaknya berkontribusi terhadap keterbatasan fungsional pada 

individu yang menderita Spinal Muscular Atrophy.  

Kursi roda dan modifikasi di lingkungan dan di rumah harus dipertimbangkan 

untuk memungkinkan aksesibilitas yang aman dan untuk mengoptimalkan 

kemandirian. Skoliosis terjadi pada hampir semua individu non – ambulan yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy (Haaker G, Fujak A. 2013). Ketika tidak 
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diobati, skoliosis menyebabkan kelainan bentuk rangka dada dengan pembatasan 

pernafasan berikutnya. Fusi dan menguatkan tulang belakang adalah pengobatan 

pilihan untuk skoliosis, namun tidak ada konsensus yang jelas untuk 

kemanjurannya (Fujak A, et al. 2005). Orang tua berupaya memberikan perawatan 

yang terbaik kepada anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Fisioterapi 

adalah perawatan berkesinambungan yang didapatkan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia. Dengan dukungan pemakaian brace, AFO (Angkle 

Foot Orthosis), standing frame, dan kursi roda, diharapkan dapat mempertahankan 

dan meningkatkan postur serta kesehatan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia. 

 

Tema 15. Pengganti Caregiver 

Pengganti caregiver merupakan salah satu harapan partisipan ketika caregiver 

yang saat ini tidak mampu lagi untuk merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. Pengganti caregiver dibagi menjadi tiga sub tema yaitu keluarga 

inti, keluarga besar, orang lain atau sosial. Beberapa partisipan berharap anak yang 

sehat, keluarga dapat menggantikan merawat anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy. Jika dalam keluarga tersebut tidak dapat merawat, partisipan berharap 

teman maupun orang lain yang tidak dikenal bersedia merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy dengan tangan terbuka dan tidak menjadikan sebagai 

sesuatu yang membebankan. Perawatan yang berpusat pada keluarga didefinisikan 

sebagai pendekatan terhadap perencanaan, pengiriman, dan evaluasi perawatan 

kesehatan yang diatur secara sosial menguntungkan kemitraan antara penyedia 

layanan kesehatan, pasien, dan keluarga (Johnson & Abraham. 2012). Orang tua 
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mungkin tidak dapat sebagai caregiver seumur hidup dengan anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy. Dukungan pihak keluarga sebagai caregiver adalah salah 

satu upaya untuk membantu mengurangi beban fisik maupun beban psikologis 

orang tua. Harapan kedua diberikan kepada sosial ketika kelurga tidak dapat 

merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

 

Tema 16. Penerimaan 

Penerimaan kondisi anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy merupakan 

salah satu harapan terbesar partisipan. Penerimaan dibagi menjadi dua sub tema 

yaitu keluarga dan sosial. Semua partisipan berharap keluarga dan sosial dapat 

menerima penyakit dan keberadaan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. 

Secara nyata mereka mungkin mengatakan bahwa mereka dapat menerima kondisi 

anaknya yang berkebutuhan khusus, namun faktor lingkungan dan kondisi 

sekitarnya membuat orangtua tersebut secara psikologis tidak dapat menerima 

kondisi anaknya (Pandu PA, RB. Soemanto, Haryono B. 2015). Tidak sedikit 

penolakan terhadap anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia 

terdapat dalam keluarganya. Keluarga takut akan stigma negatif oleh lingkungn 

karena keberadaan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Dan beberapa 

diantaranya menganggap anak berkebutuhan khusus berdampak kepada 

kesejahteraan keluarga.  

Masyarakat dan lingkungan sosial lainnya menutup diri untuk menerima anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy karena kurangnya pemahaman mereka 

tentang penyakit. Anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia 
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sangatlah membutuhkan dukungan lingkungan untuk terus berkembang dan 

mendapatkan perlakuan sama seperti anak sehat. 

 

Tema 17. Kebijakan 

Kebijakan merupakan harapan semua partisipan yang dapat tercapai di 

kemudian hari guna menunjang kesehatan dan kecerdasan anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy. Kebijakan dibagi menjadi dua sub tema yaitu petugas 

fasilitas kesehatan dan pemerintah. Semua partisipan berharap petugas fasilitas 

kesehatan dapat memberikan pengobatan dan perawatan yang tepat sesuai dengan 

kondisi anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Ungkapan partisipan sesuai 

dengan penelitian Hjorth E, et al. (2019) bahwa orang tua dengan anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy yang parah atrofi di Swedia dan Denmark, 

sebagian besar orang tua melaporkan percaya bahwa profesional perawatan 

kesehatan melakukan segala yang mungkin untuk anak mereka. Namun, sepertiga 

dari orang tua melaporkan sebaliknya. Orang tua yang berduka secara signifikan 

lebih mungkin melaporkan bahwa petugas perawatan kesehatan telah mengambil 

setiap kesempatan untuk membantu anak mereka sebaik mungkin.  

Perawatan diberikan kepada anak (dan keluarga) juga dinilai tinggi oleh orang 

tua, meskipun anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy ini menerima 

perawatan di banyak lokasi berbeda. orang tua tidak semua puas dengan koordinasi 

perawatan; sebuah sepertiga dari mereka merasa miskin. Pentingnya meningkatkan 

kompetensi di antara petugas perawatan kesehatan, untuk memastikan komunikasi 

antarprofesional dan pertukaran pengetahuan, dan memiliki dialog yang erat 

dengan keluarga tentang perawatan. Mempertahankan kualitas perawatan yang baik 
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dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy membutuhkan kontinuitas 

dalam perawatan dan koordinasi sumber daya (Mercuri E, et al. 2018). Penelitian 

ini menyiratkan bahwa ini dapat dicapai dengan keseimbangan dimana orang tua 

terlibat dalam perawatan dan diundang ke dialog tentang keputusan perawatan 

tetapi dimana profesional perawatan kesehatan juga proaktif dan mengambil 

inisiatif untuk mengelola perawatan khusus dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy yang dibutuhkan (Hjorth E, et al. 2019). Dengan adanya seminar, 

workshop awam tentang penanganan dini Spinal Muscular Atrophy di Indonesia, 

orang tua dapat menambah wawasan dan keterampilannya dalam merawat anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. Sehingga dapat 

meminimalkan risiko komplikasi penyakit. 

Hasil Penelitian Conley Wright, A. & Taylor, S. (2014) menjelaskan bahwa 

orang tua mencatat tiga bidang utama keberhasilan dalam upaya advokasi mereka: 

1) Mendidik sendiri untuk meminta layanan dan pemeriksaan penunjang yang 

sesuai dan menyangkal yang tidak perlu; 2) Mendidik profesional medis tentang 

kondisi anak dan penelitian tentang modalitas pengobatan; 3) Menemukan mencari 

tahu apa yang berhak dan mendorong anak untuk mendapatkan layanan itu.  

Partisipan mengharapkan bantuan berupa informasi dan cara pengobatan serta 

perawatan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dengan tepat. Ungkapan 

partisipan sesuai dengan penelitian Murrel, et al. (2018) bahwa keluarga meminta 

agar tim perawatan kesehatan mereka mendengarkan dan menghormati suara 

mereka sebagai ahli yang konstan dalam kehidupan anak selama diagnosis, 

perawatan, dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, keluarga sering 

mengeluhkan kurangnya komunikasi tentang rencana perawatan anak mereka 
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antara berbagai petugas rawat inap dan menginginkan seseorang seperti koordinator 

perawatan yang mengerti situasi unik anak mereka untuk membantu sistem 

menavigasi. Mereka sangat ingin agar koordinator perawatan berfungsi sebagai 

komunikator bersama antara keluarga dan petugas fasilitas kesehatan, untuk 

mewakili sensitivitas keluarga, nilai – nilai dan kekhawatiran kepada petugas 

fasilitas kesehatan dan sebaliknya. Jenis mediasi ini dapat mengurangi beberapa 

beban yang dialami orang tua yang merasa sendirian dalam advokasi untuk anak 

mereka (Murrel, et al. 2018). Komunikasi terapeutik seringkali kurang didapatkan 

orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

Orang tua kurang mengetahui tindakan apa yang harus diberikan kepada anak 

ketika di rumah. Dengan adanya komunikasi terapeutik antara petugas fasilitas 

kesehatan dengan orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

di Indonesia dapat mengurangi kesalahpahaman informasi yang diberikan dan yang 

didapatkan. Karena kesalahan – kesalahan kecil dapat berakibat fatal pada anak 

yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

Beberapa partisipan mengharapkan bantuan berupa finansial guna menunjang 

keoptimalan dan terus – menerus untuk anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy selama perawatan. Dengan lebih beragam keberhasilan, terkait advokasi 

dengan perusahaan asuransi. Manfaat tambahan belajar tentang diagnosis dan 

penelitian anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy saat ini mendidik 

pengobatan profesional medis, sehingga mereka akhirnya dapat memberikan 

perawatan yang lebih baik untuk semua anak – anak dengan diagnosis tertentu 

(Conley Wright, A. & Taylor, S. 2014). Semua partisipan mengharapkan 
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kemudahan akses anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy untuk berobat ke 

fasilitas kesehatan yang tidak dapat diprediksi kapan kondisi anak akan drop. 

Partisipan mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah untuk anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy. Dukungan psikologis untuk pasien dan 

keluarga adalah komponen perawatan kritis tetapi sering diabaikan Spinal Muscular 

Atrophy (SMA). Hjorth E, et al. 2018. Keluarga akan memiliki kebutuhan dukungan 

psikologis yang berbeda tergantung dimana mereka berada dalam pengembaraan 

kesehatan masing – masing, dari konseling genetik pra-konsepsi hingga terapi 

berkabung (Higgs EJ, et al. 2016). Pasien yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

sendiri akan memiliki kebutuhan psikologis terpisah dari orang – orang dari 

pengasuh mereka. 

Partisipan mengharapkan pemerintah dapat melegalkan obat Spinraza dari 

Amerika Serikat dan dapat dijangkau untuk anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia. Spinal Muscular Atrophy adalah kelainan neuromuskuler 

genetik yang mematikan. Para pasien yang menderita penyakit ini secara seragam 

meninggal karena kelemahan otot yang memburuk yang menyebabkan asfiksia. 

Obat baru (Nusinersen) sudah tersedia memungkinkan pembalikan penyakit ini dan 

menghentikan perkembangan gejala. (Tabet R, et al. 2017). Kabar baik yang dibawa 

Spinraza karenanya membutuhkan perhatian tambahan pada implikasi etis dan 

kebijakannya, untuk meningkatkan konseling dan berbagi pengambilan keputusan 

tentang pengobatan dan opsi penelitian untuk pasien dan semua yang terlibat dalam 

perawatan mereka (King NMP, Bishop CE. 2017). Pengobatan dan perawatan anak 

dengan penyakit langka, khususnya anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy 

belum ada perhatian dari pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King%20NMP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28467402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28467402
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untuk memotivasi pemerintah Indonesia agar mendatangkan obat Spinraza ke 

Indonesia. Diantaranya adalah mengadakan seminar dan workshop tentang Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia. 

Program akses diperluas (EAP) dimulai di Italia untuk pemberian Nusinersen 

intratekal pada bayi dan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy (SMA) tipe 

1, memberikan kesempatan untuk menerapkan pengobatan obat pertama pada 

penyakit ini (Messina S, et al. 2017; Pane M, et al. 2018; Sansone VA, et al. 2018. 

Sebagai anggota satu dari lima pusat terlibat, kami melaporkan pengalaman kami 

tentang pasien dan perasaan orang tua mereka muncul, dukungan psikologis 

dilakukan, dan hasil yang diperoleh. Mereka dapat membantu dalam menentukan 

rekomendasi untuk merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dengan 

lebih baik sebelum, selama, dan setelah pungsi lumbal (LP) dan untuk 

meminimalkan psikologis beban, mengingat persetujuan Nusinersen baru – baru ini 

oleh peraturan agen termasuk Badan Obat Italia AIFA dan akses ke pasar untuk 

semua jenis Spinal Muscular Atrophy. (La Foresta, S, et al. 2018). Terapi pertama 

yang disetujui untuk Spinal Muscular Atrophy adalah Nusinersen, menggunakan 

pengiriman intratekal yang berarti pasien harus menjalani tusukan lumbal periodik 

(Maharshi V, Hasan S. 2017). Tusukan lumbal membangkitkan kecemasan yang 

signifikan pada pasien yang menderita Spinal Muscular Atrophy dan setelah 

pemberian Nusinersen mengurangi kecemasan dan stres pada pasien yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy (La Foresta, S, et al. 2018). Keamanan 

pengobatan Spinraza intratekal di SMA tipe 1 serta tingkat peningkatan fungsi 

motorik. Diperlukan lebih banyak data longitudinal untuk mengevaluasi manfaat 
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jangka panjang, respons otot pernapasan, dan responden terbaik (Scoto M, et al. 

2018). 

Partisipan mengharapkan kemudahan akses jalan, kendaraan umum, tempat 

ibadah, tempat umum, bangunan sekolah untuk anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy dengan kursi roda atau tanpa kursi roda. Beberapa partisipan 

mengharapkan bantuan pemerintah agar pihak sekolah dapat menerima anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy bersekolah di sekolah umum, karena 

kecerdasan mereka tidak terganggu. Ungkapan partisipan sesuai dengan penelitian 

Nasrawaty (2016) bahwa menjalin kerjasama dengan pihak lain, pengajar perlu 

bekerja sama dengan pengajar dari pihak lain misalnya dinas kesehatan masyarakat 

lokal, atau tempat anak tersebut dilindungi oleh pemerintah lokal, untuk 

mengetahui dan memenuhi kebutuhan serta menggunakan pengetahuan dan saran 

mereka guna memberikan perlindungan sosial kepada anak melalui kesempatan dan 

lingkungan belajar terbaik untuk anak. Memberikan kesetaraan kesempatan, 

penyedia layanan pendidikan bertanggung jawab menjamin sikap positif terhadap 

perbedaan dan keragaman, tidak hanya supaya setiap anak bisa bergabung dan tidak 

dirugikan, namun juga supaya mereka belajar sejak dini untuk menghargai 

keragaman yang dimiliki orang lain dan tumbuh dengan memberikan sumbangan 

positif untuk masyarakat (Smith, 2009: 3-6).  

Wiranto (2017) menjelaskan bahwa kebijakan mengenai pelayanan untuk ABK 

termasuk layanan pendidikan tak hanya berpusat di Kementerian Pendidikan namun 

juga berbenturan dengan tupoksi di beberapa kementerian berserta unit – unit di 

bawahnya seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian 

Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri. Namun kebijakan yang 

dikeluarkan oleh masing – masing kementerian ini tidak bersinergi dengan baik. 

Misal: hak ABK untuk mendapatkan pendidikan selain merupakan kebijakan 

kemdikbud, kebijakan serupa juga dituangkan dalam UU no. 4 tahun 1997 tentang 

penyandang cacat pasal 6 ayat 1 yaitu "setiap penyandang cacat berhak 

memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan". 

Lebih lanjut pada ayat 4 dinyatakan bahwa "setiap penyandang cacat berhak 

memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya". Pada pasal 11 

dinyatakan "setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai 

dengan jenis dan derajat kecacatannya". Sedangkan pada pasal 12 "setiap lembaga 

pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang 

cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai 

dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya". 

Kebijakan lainnya yaitu PP RI no. 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 2 yaitu "penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara 

kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial; a) kemiskinan, b) ketelantaran, 

c) kecacatan, d) keterpencilan, e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, f) 

korban bencana dan/atau: g) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan 

diskriminasi". Pasal 7 ayat 1 dinyatakan "rehabilitasi sosial diberikan dalam 

bentuk: a) motivasi dan diagnosis psikososial, b) perawatan dan pengasuhan, c) 

pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, d) bimbingan mental 

spiritual, e) bimbingan fisik, f) bimbingan sosial dan konseling psikososial, g) 
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pelayanan aksesibilitas, h) bantuan dan asistensi sosial, i) bimbingan resosialisasi, 

j) bimbingan lanjut dan/atau, k) rujukan". 

ABK juga dibahas dalam UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, 

pasal 5 ayat 2 yaitu : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud 

diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara 

kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, yaitu a) kemiskinan, b) 

ketelantaran, c) kecacatan, d) keterpencilan, e) ketunaan sosial dan penyimpangan 

perilaku, f) korban bencana dan/atau g) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan 

diskriminasi. Dalam UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bab VII Kesehatan 

Ibu, Anak, Remaja, dan Penyandang Cacat pasal 131 ayat 2: "upaya pemeliharaan 

kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah 

dilahirkan dan sampai usia 18 tahun". Dan pada pasal 3 dinyatakan bahwa "upaya 

pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 

ayat 2 menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, 

masyarakat dan pemerintah dan pemerintah daerah". Lebih lanjut dalam pasal 139 

ayat 1 dinyatakan "upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus 

ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, 

ekonomis, dan bermartabat, (2) pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup 

mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis". Pasal 140 yaitu "upaya 

pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 138 dan 139 dilakukan oleh pemerntah, pemerintah daerah 

dan/atau masyarakat". 
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Peran orang tua juga dapat dilihat dari peranannya melalui sosialisasi dan 

afeksi, orang tua memiliki kesabaran dalam mengajarkan cara berinteraksi kepada 

keluarga, teman – teman, dan seluruh masyarakat sehingga anaknya yang memiliki 

kekurangan tidak pernah merasa malu untuk bersosialisasi kepada masyarakat pada 

umumnya. Sehingga mereka memiliki kepercayaan diri terutama semangat dalam 

menempuh pendidikan yang nantinya akan penunjang perkembangan akademi 

untuk menggapai harapan dan cita – cita siswa dan siswi penyandang disabilitas 

(Nasrawaty, 2016).  Kecerdasan adalah anugerah yang diberikan kepada anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy. Namun seringkali anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah. Diharapkan 

pemerintah dapat membantu anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy dengan 

bersekolah sesuai usia dan kondisinya. Karena anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy juga merupakan anak bangsa Indonesia yang tidak pernah putus 

asa untuk berprestasi. Anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy selalu 

bersemangat untuk dapat diizinkan bersekolah dengan anak sehat.  

Partisipan mengharapkan adanya bantuan untuk pengobatan dan perawatan 

anak Spinal Muscular Atrophy dengan bebas biaya. Secara konsisten sesuai dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian Cuicui Li, et al. (2018) juga menunjukkan bahwa 

mayoritas pengasuh memiliki pendapatan bulanan yang kurang dari kebutuhan 

dengan anak berkebutuhan khusus, dan pendapatan bulanan yang lebih rendah 

menunjukkan tingkat beban pengasuh yang lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi 

khusus dan dukungan kebijakan diperlukan untuk mengurangi beban pengasuh 

pada keluarga berpenghasilan rendah, termasuk memberikan informasi profesional, 

meningkatkan dukungan keuangan dan kebijakan pemerintah, perluasan cakupan 
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asuransi kesehatan, dan memperkuat layanan perawatan berbiaya rendah dan 

efektif, harus diberikan kepada pengasuh utama pasien dengan skoliosis untuk 

meningkatkan kompetensi dan kepuasan orang tua dan, pada gilirannya pada hasil 

pasien.  
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan simpulan dan saran yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman 

orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian pengalaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1 Pengalaman orang tua dengan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy terdapat 17 (tujuh belas) tema, diantaranya : pemahaman orang tua 

terhadap penyakit anak, beban orang tua, pengaruh dalam keluarga, 

hambatan diri, hambatan sarana prasarana, berduka, asal dukungan, jenis 

dukungan, pembagian peran, mekanisme koping, peningkatan keterampilan, 

upaya mencari bantuan, perkembangan, penyakit penyerta, pengganti 

caregiver, penerimaan, kebijakan. 

5.1.2 Pemahaman partisipan dengan penyakit anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy dengan berupaya selalu mencari tahu tentang bagaimana 

partisipan dapat meningkatkan kualitas hidup anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. 

5.1.3 Pengalaman psikologis: stressor fisik, stressor psikologis, stressor sosial, 

stressor finansial orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy dapat menyebabkan beban orang tua, pengaruh dalam 

keluarga, hambatan diri, hambatan sarana prasarana, serta berduka. 
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Perasaan berduka ini dapat kembali secara berulang seiring dengan 

berjalannya waktu.  

5.1.4 Support system berupa asal dan jenis dukungan dari diri sendiri, keluarga 

maupun sosial dapat memotivasi orang tua untuk merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy dengan lebih baik lagi.  

5.1.5 Tindakan orang tua mengatasi hambatan selama merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy berupa pembagian peran, mekanisme 

koping, peningkatan keterampilan, serta upaya mencari bantuan dalam 

penegakkan diagnosis, dan meningkatkan kualitas hidup anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy 

5.1.6 Harapan – harapan yang disampaikan partisipan selama merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy berhubungan dengan perkembangan, 

penyakit penyerta anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy, pengganti 

caregiver, penerimaan keberadaan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy dalam keluarga dan sosial, serta untuk menunjang kebijakan 

petugas fasilitas kesehatan dan pemerintah Indonesia. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Instansi Pelayanan Kesehatan 

Mengembangkan ilmu tentang asuhan keperawatan (keperawatan dasar 

manusia, keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan 

anak, keperawatan komunitas, keperawatan jiwa), memberikan edukasi cara 

merawat pasien Spinal Muscular Atrophy kepada orang tua beserta keluarga, dan 

dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. 
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5.2.2 Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Instansi pendidikan ilmu keperawatan diharapkan dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai topik pembahasan penyakit langka maupun anak 

berkebutuhan khusus, baik di instansi pendidikan maupun di masyarakat. 

5.2.3 Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi tambahan untuk perawatan 

pasien Spinal Muscular Atrophy dan anak berkebutuhan khusus lainnya di 

Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan ide – ide 

sehingga dapat memberikan variasi pada penelitian berikutnya. 
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Lampiran 4 

SURAT PENGANTAR PARTISIPAN 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Siska Nurul Fauziah 

Mahasiswa : Program Studi Keperawatan 

  Universitas Airlangga Surabaya 

NIM : 131711123020 

Alamat : Dsn. Duran RT. 02 RW. 01 Desa Karangpuri, Kec. Wonoayu, Kab. 

Sidoarjo 

No. Hp : 085755493928 

Dengan ini memohon kepada Bapak/ Ibu untuk berpartisipasi dalam 

penelitian saya yang berjudul "Pengalaman Orang Tua dengan Anak yang 

Menderita Spinal Muscular Atrophy di Indonesia". Partisipasi ini sepenuhnya 

bersifat sukarela. Bapak/ Ibu boleh memutuskan untuk berpartisipasi atau menolak 

kapanpun Bapak/ Ibu kehendaki tanpa ada konsekuensi atau sanksi tertentu. Selama 

wawancara peneliti akan menggunakan alat untuk merekam suara dan kamera 

untuk dokumentasi pengumpulan data. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendapatkan 

gambaran merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy. Kami sangat 

mengharapkan informasi yang mendalam dari Bapak/ Ibu. Penelitian ini tidak 

menimbulkan risiko apapun bagi Bapak/ Ibu dan tidak akan berpengaruh terhadap 

layanan kesehatan yang diberikan. Jika Bapak/ Ibu merasa tidak nyaman selama 

proses wawancara, Bapak/ Ibu dapat memilih untuk tidak menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti atau mengundurkan diri dari penelitian ini. Waktu dan 

tempat penelitian dapat disesuaikan dengan keinginan Bapak/ Ibu. 

Peneliti akan menghargai kesediaan Bapak/ Ibu menjadi partisipan dalam 

penelitian ini. Peneliti memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menandatangani 

lembar persetujuan menjadi partisipan. Atas perhatian, kerjasama, dan kesediaan 

Bapak/ Ibu untuk menjadi partisipan, peneliti ucapkan terima kasih. 

Peneliti 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENJELASAN PARTISIPAN 

 

1. Keterangan Ringkas Penelitian 

Penelitian ini berjudul : Pengalaman Orang Tua dengan Anak yang Menderita 

Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui pengalaman orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan 

ilmu tentang asuhan keperawatan (keperawatan dasar manusia, keperawatan 

medikal bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan anak, keperawatan 

komunitas, keperawatan jiwa), memberikan edukasi cara merawat pasien 

Spinal Muscular Atrophy kepada orang tua beserta keluarga, dan meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini direncanakan 

berlangsung sesuai dengan kesepakatan bersama. 

2. Perlakuan yang Diterapkan Kepada Partisipan 

a. Partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan wawancara 

terkait dengan pengalaman orang tua dalam merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy di Indonesia. 

b. Wawancara akan dilakukan di tempat yang telah disepakati dan berlangsung 

selama 60 menit. 

c. Peneliti akan melakukan validasi hasil wawancara yang telah dilakukan 

beberapa hari setelah wawancara pertama. Setelah peneliti selesai 

melakukan penelitian, peneliti akan memberitahukan hasil penelitian 

kepada masing – masing partisipan melalui penyampaian lisan secara 

langsung sesuai dengan kesepakatan waktu dan tempat. Hasil penelitian 

tidak menggunakan nama partisipan, namun menggunakan kode partisipan. 

Sehingga partisipan, pihak Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia, 

dan tenaga kesehatan lainnya tidak mengetahui hasil penelitian pada setiap 

partisipan. 

d. Garis besar pertanyaan wawancara : 

1) Data demografi partisipan dan anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy di Indonesia. 
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2) Pemahaman tentang Spinal Muscular Atrophy. 

3) Pengalaman psikologis orang tua dalam merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy 

4) Sistem pendukung orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy 

5) Hambatan yang dialami orang tua selama merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy 

6) Tindakan orang tua mengatasi hambatan selama merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy 

7) Harapan orang tua dalam merawat anak yang menderita Spinal Muscular 

Atrophy 

3. Manfaat Untuk Partisipan 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memotivasi partisipan untuk 

meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga partisipan 

memiliki kepercayaan, kekuatan, dan semangat dalam menghadapi 

permasalahan fisik, psikologi, dan mampu merawat anak yang menderita 

Spinal Muscular Atrophy. 

4. Bahaya Potensial  

Penelitian ini tidak berbahaya bagi orang tua dan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy. Ketidakbersediaan orang tua dalam mengikuti penelitian ini 

tidak berpengaruh terhadap layanan kesehatan yang diberikan pada keluarga. 

Partisipan hanya diminta menjawab setiap pertanyaan secara sukarela tanpa 

paksaan atau tekanan. Waktu yang dibutuhkan partisipan untuk menjawab 

pertanyaan adalah 60 menit. 

5. Hak Untuk Mengundurkan Diri 

Partisipan mempunyai hak mengundurkan diri pada penelitian ini. 

6. Kerahasiaan Identitas Partisipan 

Identitas partisipan dan data yang berhubungan dengan penelitian ini akan 

dirahasiakan serta digunakan sebaik – baiknya untuk keperluan penelitian. 

7. Kontak Person (No. HP) Untuk Partisipan 

Nama : Siska Nurul Fauziah 

Alamat : Dsn. Duran RT. 02 RW. 01 Desa Karangpuri, Kec. Wonoayu,  
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  Kab. Sidoarjo 

No. Hp : 085755493928 

Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya 

saya ucapkan terima kasih. 

Surabaya,     Nopember 2018 

Hormat saya, 

 

 

Siska Nurul Fauziah 
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Lampiran 6 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : ………………………………………………………………………  

Umur : ……………………………………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………………………………… 

Pekerjaan : ……………………………………………………………………… 

Telah mendapatkan penjelasan penelitian, antara lain : 

1. Penjelasan (PSP) yang telah disampaikan. 

2. Penjelasan proses mendapatkan persetujuan, mempergunakan prosedur yang 

layak. 

3. Manfaat penelitian. 

4. Perlakuan yang diterima partisipan. 

5. Dampak yang terkait dengan kesehatan. 

6. Jaminan kerahasiaan data partisipan. 

7. Hak untuk mengundurkan diri. 

8. Kontak person  

dan setelah mendapat waktu yang cukup untuk berpikir dan bertanya, maka 

saya besedia / tidak bersedia *) untuk menjadi partisipan secara sukarela dengan 

penuh kesadaran serta tanpa paksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

,    2018 

Partisipan Peneliti 

( ……………………….. ) (Siska Nurul Fauziah) 

 
Saksi 

 
( ……………………….. ) 
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Lampiran 7 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Pertanyaan Pembuka 

Saya sangat tertarik dengan pengalaman Bapak/ Ibu merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy. Mohon Anda menjelaskan kepada saya apa 

saja yang terkait dengan pengalaman tersebut, termasuk pemahaman, perasaan, 

peristiwa, pendapat dan pikiran yang Anda alami. 

1. Berapa lama Anda merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy?  

2. Apa yang Anda pahami tentang penyakit Spinal Muscular Atrophy? Dapatkah 

menyebutkan penyebab dari penyakit tersebut? Saat ini, anak Anda 

terdiagnosis dalam tipe berapa? 

3. Bagaimana persepsi atau pandangan Anda mengenai keberadaan anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy? 

Pertanyaan untuk memandu wawancara sebagai berikut : 

No. Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana perasaan Anda selama merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy? 

Bagaimana proses penerimaan Anda menghadapi pengalaman baru dalam 

merawat anak yang menderita Spinal Muscular Atrophy? 

2. Bagaimana perjalanan penyakit anak Anda dari awal terdiagnosis hingga 

saat ini? 

3. Apa saja stresor yang terjadi selama merawat anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy? 

Apakah ada pengaruh terhadap keluarga dan orang lain seperti teman, 

saudara, tetangga dan pekerjaan? Bagaimana pengaruh tersebut? 

4. Adakah sistem pendukung dalam merawat anak Anda? Jika ada, 

bagaimana caranya? 

5. Bagaimana hambatan atau kesulitan Anda selama merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy? 

6. Apa saja tindakan dalam mengatasi hambatan selama merawat anak yang 

menderita Spinal Muscular Atrophy? 

7. Apa harapan Anda untuk masa depan anak yang menderita Spinal 

Muscular Atrophy? Adakah dari berbagai harapan tersebut telah 

terealisasikan? Bagaimana upaya agar semua harapan Anda dapat 

terealisasikan? 
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Lampiran 8 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

 

Nama Partisipan : 

Kode Partisipan : 

Tempat dan Waktu Wawancara : 

 

Lama Wawancara : 

Posisi Partisipan : 

 

Situasi Wawancara : 

 

Catatan Kejadian : 

Gambaran Partisipan Sebelum Wawancara : 

Gambaran Partisipan Saat Wawancara : 

Gambaran Suasana Tempat Selama Wawancara : 

Respon Partisipan Saat Terminasi : 
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