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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Self Efficacy dalam Perspektif Health Belief Model (HBM) 

2.1.1 Teori Health Belief Model 

Health Belief Model terdiri dari beberapa konsep utama yang dapat memprediksi 

alasan orang dalam mengambil tindakan untuk mencegah, menyaring atau 

mengendalikan kondisi sakit, hal ini termasuk persepsi tentang kerentanan, keseriusan, 

manfaat dan hambatan terhadap perilaku, isyarat untuk bertindak, dan yang tebaru 

yaitu self efficacy. Variabel lain yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu demografi, 

sosiopsikologis, dan structural yang beragam, dengan demikian hal tersebut secara 

tidak langsung mempengaruhi perilaku individu yang berhubungan dengan kesehatan 

(Glanz et al., 2008). 

Konsep yang mendasari Health Belief Model ini yaitu perilaku kesehatan 

ditentukan oleh keyakinan pribadi seseorang atau persepsi tentang suatu penyakit dan 

strategi yang tersedia untuk mengurangi mumculnya suatu penyakit tersebut. 

Konstruksi utama dari model ini ialah kerentanan yang dirasakan (persepsi individu 

tentang paparan bahaya dan kemungkinan terjangkit suatu penyakit), keparahan atau 

keseriusan yang dirasakan (persepsi individu tentang keparahan penyakit), hambatan 

dan manfaat yang dirasakan, isyarat untuk bertindak dan self efficacy. Empat konstruksi 

pertama dimodifikasi oleh variabel seperi budaya, pengalaman masa lalu, tingkat 

Pendidikan, keterampilan dan motivasi untuk menghasilkan persepsi individu. Persepsi 

individu bersama dengan isyarat untuk bertindak dan self efficacy dapat menentukan 

perilaku atau tindakan kesehatan (Emmanuel, 2015) 
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Gambar 2. 1 Health Belief Model Components and Linkages (Glanz et al., 2008) 

Gambar diatas menunjukan adanya hubungan antara setiap komponen-

komponen. Faktor modifikasi berupa umur, jenis kelamin, etnik, kepribadian, sosio 

ekonomi dan pengetahuan dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap kesehatan.  

2.1.2 Definisi Rasa Percaya Diri/Self Efficacy 

Self Efficacy didefinisikan sebagai keyakinan bahwa seseorang dapat berhasil 

mengeksekusi perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan hasil (Glanz et al., 2008). 

Harapan hasil merujuk pada persepsi tentang kemungkinan konsekuensi dari tindakan 

seseorang, harapan self-efficacy mengacu pada kontrol tindakan pribadi atau agen. 

Seseorang yang percaya bahwa dia dapat menyebabkan suatu peristiwa dia juga dapat 

menjalani hidup yang lebih aktif dengan kentukan sendiri (Schawarzer, 2014).  

Rasa percaya diri merupakan keberanian menghadapi tantangan karena 

memberi suatu kesadaran bahwa belajar dari pengalaman jauh lebih penting daripada 

keberhasilan atau kegagalan (Marjanti, 2015). Rasa percaya diri juga merupakan bentuk 

keyakinan individu pada diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan 
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dan dibutuhkan dalam hidup, sehingga dengan rasa percaya diri ini dapat menekan 

kepuasan yang dirasakan individu terhadap dirinya. (Prihaningtyas et al., 2016).  

Self efficacy terdiri atas dua komponen yaitu efikasi personal dan efikasi umum. 

Effikasi personal ialah keyakinan individu bahwa dirinya mampu dalam melakukan 

sesuatu. Kemampuan tersebut antara lain a) membangun hubungan harmonis dengan 

individu lainnya, b) memiliki kepekaan secara emosional, 3) mampu merencanakan dan 

melakukan intervensi secara efektif. Sedangkan effikasi umum berkaitan dengan bahwa 

faktor lingkungan juga berdampak pada keberhasilan yang akan dicapai (Prakoso & 

Wahyuni, 2015). Keberhasilan dalam konteks mengelola anak sulit  disini yaitu seorang 

ibu berhasil mengubah perilaku makan anak yang buruk menjadi lebih baik, hal ini 

dikarenakan ibu memiliki self efficacy sehingga kemampuan untuk memberi perlakuan 

dan pengelolaan anak sulit makan pun menjadi baik. 

Kesimpulan dari pengertian diatas adalah rasa percaya diri merupakan 

keberanian dalam menghadapi tantangan, mengatur dan melaksanakan tindakan untuk 

menghadapi situasi tertentu, bentuk keyakinan individu dalam melakukan sesuatu yang 

diinginkan. 

2.1.3 Penyebab Rendahnya Rasa Percaya Diri/Self Efficacy 

Rasa percaya diri yang rendah yang dimanifestasikan dengan seseorang tersebut 

memiliki rasa malu, kebingungan dan rasa rendah hati yang berlebihan dapat 

menyebabkan masalah pada penyesuaian diri dengan lingkungan (Fiorentika, Santoso, 

& Simon, 2016). Individu yang memiliki self efficacy yang tinggi cenderung memiliki 

komitmen yang kuat dalam mencapai tujuannya. Sedangkan individu yang tidak yakin 

atas kemampuan yang dimiliki sehingga usaha yang dilakukan menjadi rendah serta 
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merasa takut dalam menanggung resiko dari tindakannya menunjukan self efficacy yang 

dimiliki individu tersebut rendah (Kurniasari, Dariyo, & Idulfilastri, 2018).  

2.1.4 Dimensi Self Efficacy 

Menurut Kurniasari et al (2018), Self Efficacy memiliki 3 dimensi yang dapat 

dinilai dari masing-masing individu diantaranya : 

1. Level. Level disini menunjukkan tingkat kesulitan dari tugas atau tindakan yang 

dihadapi oleh individu. Individu dapat merasakan keberhasilan dan keyakinan 

hanya terbatas pada tuntutan tugas yang sederhana maupun sulit. Persepsi individu 

terhadap tugas akan berbeda-beda dengan adanya tingkat atau level kesulitan tugas 

tersebut untuk dikerjakan. 

2. Generality. Keyakinan yang ditunjukan oleh individu agar dapat melakukan tugas 

dengan baik. Keyakinan tersebut dapat dinilai dari seberapa besar atau seberapa 

banyak aktivitas yang dapat dilakukannya . Generality dapat dibedakan melalui 

beberapa dimensi, yaitu kemampuan individu (afektif, perilaku dan kognitif), 

tingkat aktivitas yang sama, situasi dan karakteristik individu dalam mengarahkan 

perilaku. 

3. Strength. Hal ini berkaitan dengan keyakinan dan kekuatan individu dalam 

menyelesaikan tugas yang dihadapi. Aspek ini dilihat saat individu tidak memiliki 

kepercayaan kuat terhadap kemampuan dirinya sehingga akan mudah menyerah 

dalam mencapai tujuannya, sedangkan individu yang kuat kepercayaannya dalam 

mencapai suatu tujuan maka akan dapat bertahan meskipun terdapat banyak 

kesulitan yang menjadi hambatannya, dan hal inilah yang akan mengarahkan 

individu tersebut pada keberhasilan (Kurniasari et al., 2018).  
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2.1.5 Instrumen Pengkajian Self Efficacy 

Pengukuran self efficacy diadaptasi berdasarkan teori self efficacy Albert Bandura 

yang mencakup 3 dimensi yaitu, level, generality dan strength yang terdiri dari beberapa 

butir pertanyaan favourable/baik dan unfavourable/tidak baik (Kurniasari et al., 2018).   

Tabel 2. 1 Indikator Self Efficacy 

No Pernyataan Kategori Self 
Efficacy 

1 Saya paham bagaimana cara pemeriksaan awal/ dini 
pada anak saya 

Level 

2 Saya mampu melakukan pemeriksaan dini pada anak 
saya 

Level 

3 Saya telah melakukan pemeriksaan pada anak saya, 1 
tahun yang lalu 

Strength 

4 Saya telah melakukan pemeriksaan pada anak saya, 3 
bulan yang lalu 

Strength 

5  Saya telah melakukan pemeriksaan pada anak saya, 1 
bulan yang lalu 

Strength 

6 Saya yakin bisa melakukan pemeriksaan pada anak 
saya dan bisa menemukan kelainan yang ada 

General 

7 Saya yakin bisa melakukan pemeriksaan yang rutin 
pada petugas kesehatan 

General 

 

2.2 Konsep Promosi Kesehatan Orang Tua dalam Mengatasi Anak Sulit 

Makan 

2.2.1 Konsep Asuhan Keperawatan Promosi Kesehatan 

Menurut  Carvalho et al (2018), Proses Keperawatan merupakan suatu metode 

dalam memandu praktik keperawatan professional dengan memungkinkan identifikasi, 

pemahaman, deskripsi, penjelasan dan atau prediksi bagaimana pasien menanggapi 

masalah kesehatan. Nort American Nursing Diagnosis Association/NANDA bertujuan 
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untuk mengidentifikasi dan menetapkan standar keperawatan dengan menyediakan 

diagnosa keperawatan, yang merupakan alat perencanaan yang memungkinkan perawat 

untuk perawatan langsung dalam situasi klinis tertentu : Resiko Keterlambatan 

Perkembangan (00112).  

Nursing Outcome Classification (NOC) merupakan suatu standarisasi untuk 

meningkatkan kebutuhan profesi keperawatan untuk menggambarkan dan mengukur 

hasil diperoleh dalam praktek.  

Persepsi individu terhadap sehat sakit sangat bervariasi dan hal tersebut 

terbentuk karena adanya pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai dan harapan-harapan 

(Maulana, 2009). Sehingga promosi kesehatan sangat penting dalam mendukung 

persepsi individu dalam mengelola anak sulit makan terutama dalam perilaku pencarian 

kesehatan dengan memperbanyak informasi terkait kesehatan anak. 

Tabel 2. 2 Nursing Outcomes Classification (NOC) : Perilaku Pencarian 
Kesehatan/ Health Seeking Behavior (1603) 

No Nursing Outcome Classification (NOC) 1 2 3 4 5 

1 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan kesehatan 

1 2 3 4 5 

2 Menyelesaikan tugas yang berhubungan 
dengan kesehatan 

1 2 3 4 5 

3 Melakukan skrining dini 1 2 3 4 5 

4 Mendapatkan bantuan dari kesehatan 
professional 

1 2 3 4 5 

5 Melakukan kegiatan hidup sehari-hari 
yang konsisten dengan toleransi 

1 2 3 4 5 

6 Menjelaskan strategi untuk 
menghilangkan perilaku yang tidak sehat 

1 2 3 4 5 

7 Melakukan perilaku kesehatan dengan 
inisiatif sendiri 

1 2 3 4 5 
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8 Melakukan perilaku kesehatan yang 
disarankan 

1 2 3 4 5 

9 Menggunakan informasi kesehatan yang 
terkemuka 

1 2 3 4 5 

10 Menjelaskan strategi untuk 
mengoptimalkan kesehatan 

1 2 3 4 5 

11 Mencari bantuan bila diperlukan 1 2 3 4 5 

 

Keterangan : 1) Tidak Pernah Menunjukkan, 2) Jarang Menunjukkan, 3) 

Kadang-Kadang menunjukkan, 4) Sering Menunjukkan dan 5) Secara Konsisten 

Menunjukkan. 

Nursing Interventions Classification (NIC) adalah suatu standar klasifikasi 

keperawatan untuk perilaku spesifik yang diharapkan dari pasien dan atau tindakan 

yang harus dilakukan oleh perawat. Health Education/Pendidikan kesehatan (5510) 

adalah mengembangkan dan menyediakan instruksi dan pengalaman belajar untuk 

memfasilitasi perilaku adaptasi yang disengaja yang kondusif bagi kesehatan pada 

individu, keluarga, kelompok, atau komunitas (Butcher, Bulecheck, Dochterman, & 

Wagner, 2018). 

2.2.2 Definisi Promosi Kesehatan 

Promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan perorangan, kelompok, dan 

masyarakat agar memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui 

peningkatan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan serta mengembangkan iklim 

yang mendukung, dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat sesuai dengan faktor 

budaya setempat. Yang ingin dicapai melalui pendekatan ini adalah meningkatkan 

kesadaran. Kemauan, dan keterampilan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 

(Efendi & Makhfudli, 2009 ). 
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Pendidikan kesehatan atau yang biasa disebut promosi kesehatan merupakan 

upaya masyarakat dalam merubah perilaku hidup menjadi lebih baik, promosi 

kesehatan tidak hanya melakukan perubahan pada perilaku tetapi juga dalam 

perubahan lingkungan sehingga hal ini lebih menekan pada peningkatan kemampuan 

hidup sehat bukan sekedar perilaku sehat (Samsia, Tombokan, & Adam, 2015). 

2.2.3 Perkembangan Promosi Kesehatan 

Menurut Iskandarsyah (2016), pembangunan kesehatan merupakan bagian 

integral dari pembanngunan nasional. Gambaran masyarakat Indonesia sehat di masa 

depan dicapai melalui pembangunan kesehatan yang ditandai dengan penduduk hidup 

dalam lingkungan dan perilaku sehat. Perubahan pola penyakit, gaya hidup, kondisi 

lingkungan, kondisi kehidupan, dan demografi dapat berdampat pada perubahan 

paradigma kesehatan masyarakat. Perkembangan kesehatan masyarakat awalnya 

difokuskan pada faktor-faktor yang menimbulkan resiko kesehatan, sumber-sumber 

penyakit yang ada kaitannya dengan keadaan ekonomi dan kondisi kehidupan yang 

buruk serta dipengaruhi juga oleh gaya hidup masyarakat.  

Pendidikan kesehatan harus disertai dengan upaya peningkatan perilaku hidup 

sehat, karena pendidikan kesehatan saja tidak cukup berdaya untuk mengubah perilaku 

masyarakat dalam bidang kesehatan. Kesadaran inilah yang memunculkan paradigma 

baru pada kesehatan masyarakat yaitu perubahan dari Pendidikan kesehatan menjadi 

promosi kesehatan. 

2.2.4 Ruang Lingkup dan Sasaran Promosi Kesehatan 

Menurut Latif (2017), promosi kesehatan merupakan upaya untuk 

memengaruhi masyarakat, baik individu maupun kelompok agar mereka mampu 
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berperilaku hidup sehat. Perubahan perilaku tersebut dapat diwujudkan dengan adanya  

sarana dan prasarana serta dorongan dari luar. 

Ruang lingkup dalam melakukan promosi kesehatan dapat berupa : 1) 

Mengembangkan kebijakan dalam melakukan pembangunan masyarakat, 2) 

Mengembangkan jaringan kemitraan, 3) Memperkuat masyarakat dalam melakukan 

kegiatan, 4) Meningkatkan keterampilan masyarakat maupun perorangan, 5) 

Memberdayakan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.  

Promosi kesehatan juga tentunya memiliki sasaran yang akan dituju. Pertama, 

sasaran primer yaitu kelompok masyarakat yang akan diubah perilakunya. Kedua, 

sasaran sekunder yaitu tokoh masyarakat setempat yang formal maupun informal yang 

dapat dijadikan penghubung dalam pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat. 

Ketiga, sasaran tersier yaitu dukungan dari pembuat keputusan ditingkat local seperti 

lurah, camat, bupati, dan pejabat pemerintah setempat. 

2.3 Konsep Anak Sulit Makan (Avoidant/Restrictive Food In- take 

Disorder) 

2.3.1 Pengertian Anak Sulit Makan ((Avoidant/Restrictive Food In-take 

Disorder 

Avoidant/Restrictive Food In-take Disorder  merupakan suatu kondisi di mana 

seorang individu membatasi atau membatasi asupan makanan tetapi tidak memenuhi 

kriteria untuk gangguan makan lainnya (Muth, 2015). Avoidant/Restrictive Food In-take 

Disorder  juga merupakan diagnosis baru yang diklasifikasikan pada eating disorder dan 

feeding dalam edisi kelima Diagnostik dan Statistik Manual (DSM-5). Gangguan makan 

pada anak dapat digambarkan dalam tiga pilar berikut : a) anak mulai kehilangan minat 
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pada makanan (gangguan perilaku disaat makan), b) Neophobia atau kecenderungan 

untuk menolak makanan baru dan atau makanan tertentu), c) Pembatasan variasi 

makanan (Green et al., 2015). 

Kesulitan makan merupakan keadaan dimana seorang anak tidak mampu 

mengkonsumsi sejumlah makanan yang dibutuhkan secara alamiah dan wajar. Masalah 

kesulitan makan ini tidak hanya dihadapi oleh orang tua saja, melainkan dokter atau 

petugas kesehatan pun sering mengalaminya (Cerdasari et al., 2017). 

2.3.2 Faktor Resiko Anak Sulit Makan 

Menurut Green et al  (2015), Banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan 

gangguan makan pada anak usia dini diantaranya : 1) Faktor genetik atau keturunan, 2) 

Kesulitan pada saat awal makan, 3) Peringkat kelahiran dalam keluarga (lebih 

cenderung terjadi pada anak pertama) 4) Tidak diberikan ASI ekslusif sejak awal 

kelahiran, 5) Tertundanya pengenalan makanan padat sejak usia lebih dari 9 bulan, 6) 

Penyapihan yang tidak benar, 7) Praktik awal pemberian makan yang tidak benar 

(seperti kurangnya variasi dalam pemberian makanan, kurangnya makanan baru yang 

ditawarkan, serta waktu pemberian dan praktik makan yang kurang terstruktur), 8) 

Riwayat penyakit medis sebelumnya, 9) Gangguan pola tidur pada anak, 10) Konflik 

antara pemberi perawatan dan anak pada saat makan, 10) Riwayat kecemasan ibu, 

masalah makan pada ibu dan kepedulian citra tubuh (gangguan juga dapat berasal dari 

ayah).  

2.3.3 Tata Laksana Anak Sulit Makan 

Tata laksana kesulitan makan anak pada dasarnya mencakup tiga aspek, yaitu 

identifikasi faktor penyebab, evalusai dampak yang telah terjadi, serta upaya 
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memperbaiki nutrisi anak. Upaya yang dapat dilakukan berdasarkan tiga hal tersebut 

adalah a) Menangani faktor penyebab anak sulit makan (psikologi, neuromotor, 

organik dan infeksi), b) Menangani dampak yang telah terjadi seperti kurangnya nutrisi 

atau defisiensi nutrisi tertentu, c) Melakukan perbaikan nutrisi dengan memperbaiki 

asupan pemberian makan, d) Pemberian edukasi pada orang tua/keluarga maupun ibu 

tentang perilaku makan pada anak, f) Lakukan fisioterapi pada anak yang mengalami 

kesulitan mengunyah/menelan (Soedibyo & Mulyani, 2016). 

2.3.4 Penyebab Anak Sulit Makan 

Menurut Aizah (2017), penyebab kesulitan makan pada anak sangatlah banyak. 

Secara umum penyebab kesulitan makan diantaranya adalah hilang nafsu makan, 

gangguan proses dimulut, dan pengaruh psikologis. Gangguan fungsi organ tubuh dan 

penyakit bisa berupa kelainan fisik, maupun psikis dapat dianggap juga sebagai 

penyebab kesulitan makan pada anak. 

Dari hasil penelitian didapatkan dua faktor penyebab kesulitan makan pada 

anak usia pra sekolah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal berupa 1) 

Gangguaan Pencernaan berupa gangguan gigi dan rongga mulut (seperti sariawan, gigi 

berlubang, karies,tonsilitis). 2) Gangguan Psikologis berupa aturan makan yang ketat 

atau berlebihan terhadap anak, ibu suka memaksa kehendak terhadap anak, hubungan 

antara anggota keluarga tidak harmonis dan anak mengalami alergi pada makanan. 

Faktor eksternal meliputi 1) Faktor Kesukaan makan berupa anak beralasan 

tidak mau makan karena kenyang dan anak senang mengkonsumsi makanan ringan. 2) 

Faktor kebiasaan makan berupa anak bosen dengan menu makanan yang disajikan dan 

anak suka menu masakan yang berbeda-beda. 3) Faktor lingkungan berupa ibu malas 
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makan maka anak pun mengalami malas makan dan anak asik bermain sehingga lupa 

untuk makan.   

2.4 Hubungan antara Self Efficacy/Rasa Percaya Diri Orang Tua dengan 

Promosi Kesehatan dalam Mengatasi Anak Sulit Makan 

Self-efficacy merupakan salah satu kerangka kerja yang paling banyak digunakan 

untuk menjelaskan perilaku kesehatan. Teori ini awalnya diciptakan untuk menjelaskan 

mengapa orang gagal untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang untuk 

mendeteksi atau mencegah penyakit (Borowski & Tambling, 2015). 

Rasa percaya diri merupakan faktor penting yang akan menentukan perilaku 

seseorang dalam melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan melalui edukasi 

merupakan proses interaktif yang dapat mendorong  pemberian pembelajaran agar 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu bertambah melalui sebuah praktik dan 

pengalaman tertentu. Kemampuan dalam melakukan promosi kesehatan tergantung 

pada keyakinan seseorang dalam melakukannya (Widianto, Mulyono, & Fitriyani, 

2017). Kesimpulan dari uraian diatas bahwa keyakinan orang tua terutama rasa percaya 

diri sangat dibutuhkan saat melakukan promosi kesehatan tentang pengelolaan anak 

sulit makan.  

 


