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INTISARI 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dinamika kebutuhan ibu 
yang memiliki anak CP dan mengembangkan modul sebagai sarana ibu untuk 
menemukan makna hidup. Modul disusun berdasarkan analisa permasalahan atau 
kebutuhan ibu dalam proses menjalani kehidupan bersama dengan anak CP. 
Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif melalui 
angket dan wawancara yang digunakan pada tahapan asesmen dan evaluasi. 
Partisipan dalam penelitian ini tiga orang ibu yang memiliki anak CP berusia 
minimal 10 tahun dan terlibat penuh dalam proses mengasuh anak. Dari hasil 
asesmen didapatkan data bahwa permasalahan terkait keterbatasan fisik dan 
perkembangan anak CP menjadi stressor bagi ibu dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari. Hal yang dibutuhkan dan memengaruhi ibu untuk survive mengatasi 
permasalahan adalah karakteristik kepribadian, cara mengatasi masalah dari sisi 
emosional, pemecahan masalah, dan spiritual, parenting skill, dan harapan yang 
realistis. Selain itu, faktor eksternal juga dibutuhkan yaitu dukungan keluarga, 
kondisi demografis, dan dukungan serta penerimaan sosial. Berdasarkan 
kebutuhan ibu tersebut, peneliti menyusun modul “ A Life Lessons Pursuits For 
Mother With Cerebral Palsy Children: Suatu Perjalanan Pencarian Makna Hidup 
Ibu dengan Anak yang Mengalami Cerebral Palsy”. Dari hasil proses diseminasi, 
modul dinilai positif dari segi penampilan, materi, dan implementasi, modul juga 
dapat menjawab kebutuhan atau permasalahan sehingga dapat digunakan sebagai 
sarana yang membantu ibu dalam menemukan pandangan yang positif dan 
menghantarkannya menemukan makna hidup sehingga memperoleh kebahagiaan 
dalam menjalankan peran sebagai ibu anak CP. 
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