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PENGERTIAN  

   Difabilitas merupakan suatu abnormalitas, 

penyimpangan dari kondisi normal, baik secara 
fisik, mental, maupun perilaku, yang 
mengganggu aktivitas fungsionalnya 



PENYEBAB 

• Pra Kelahiran: 

  genetik, obat-obatan, rokok & alkohol, gizi 

 ibu kurang, trauma fisik atau psikis selama 

 kehamilan, penyakit pd ibu hamil 

• Proses Kelahiran: 

  melahirkan terlalu cepat atau terlalu 

 lama, tindakan vakum 

• Pasca Kelahiran: 

  penyakit, jatuh, kecelakaan, perlakuan 

 lingkungan, gizi buruk 



KATEGORI 
Difabel FISIK 

GANGGUAN PERILAKU Difabel MENTAL 



 Fisik 

 Penglihatan (Difabel netra, 

   low vision) 

 Pendengaran & Bicara  

 (difabel rungu wicara) 

 

 

 

 Anatomi tubuh (difabel daksa) 



Difabel Mental 

 Retardasi Mental 

 Down Sindrom 



Gangguan Perilaku 

 Autisme 

 Gangguan hiperaktif-defisit atensi (ADHD) 



PENCEGAHAN DIFABILITAS 

• Selama kehamilan: 

Tidak menggunakan obat-obatan secara 

sembarangan 

Tidak merokok & minum alkohol 

Makan makanan yang cukup dlm jumlah & gizinya 

Menghindari kecelakaan & trauma fisik 

Menjaga daya tahan tubuh & mencegah terjadinya 

penyakit  

Berpikir positif, mencegah terjadinya stress 

Pemeriksaan kehamilan secara teratur 

Mengkonsumsi vitamin & mineral yang cukup 

 



.. Lanj PENCEGAHAN 

DIFABILITAS 

• Proses kelahiran: 

Penanganan partus oleh profesional 

 Jika ada indikasi resiko kelahiran besar, persalinan 

dilakukan di rumah sakit 

• Setelah kelahiran: 

Mendapat vaksinasi yang diperlukan 

Mendapat makanan yang cukup & bergizi 

Menghindari terjadinya kecelakaan & trauma fisik 

Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat 

Segera memeriksakan diri jika mengalami sakit 

 



APA YANG HARUS DILAKUKAN? 
 Orang tua & keluarga: 

 Menyadari masalah yang 
dialami anak & mencari upaya 
penanganan 

 Memberikan stimulasi untuk 
meningkatkan kemampuan 
anak 

 Memberikan motivasi pada 
anak untuk berpikir positif 
tentang dirinya & 
memaksimalkan potensi yang 
dimiliki 



..lanj Apa yang Harus Dilakukan? 

 Kader kesehatan: 
 Memberikan rujukan kepada 

profesional 
 Memberi pengertian pada 

keluarga tentang kondisi anak 
 Memberikan latihan-latihan 

yang diperlukan 
 Memberikan pendidikan pada 

masyarakat agar dapat 
menerima kondisi anak dan 
memudahkannya 
berpartisipasi di masyarakat 



Apa yang anda lihat/tahu tentang 
tumbuh kembang balita ?? 



Apa yg anda tahu/ kenal jenis 
penyakit? 



Apa yg ada lihat/ketahui terkait 
dengan tumbuh kembang balita 

dan penyakit?  


