
 

 

11 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Keyakinan Orang Tua (Persepsi Keseriusan) dalam 

Perspektif Health Belief Model 

2.1.1 Teori Health Belief Model 

Health Belief Model merupakan teori yang memiliki kerangka teoritis kognitif 

untuk memahami perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Teori ini menilai 

bahwa perilaku dipengaruhi oleh pikiran dan harapan. Secara khusus teori ini 

menunjukkan bahwa perilaku kesehatan individu dipengaruhi oleh keinginan untuk 

menghindari sebuah penyakit dan keyakinan individu tentang tindakan kesehatan 

tertentu yang dapat mencegah adanya penyakit. Apabila individu sudah memiliki 

keinginan dan keyakinan, maka individu tersebut diharapkan dapat mengambil 

sebuah tindakan atau perilaku kesehatan (Shumaker et al., 2009). 

Teori Health Belief Model menjadi salah satu kerangka kerja konseptual yang yang 

paling banyak digunakan untuk menciptakan perilaku sehat. Perilaku sehat yang 

dimaksud adalah perilaku yang fokus pada perubahan perilaku positif ditingkat 

individu. Health Belief Model dirancang untuk membantu menjelaskan dan 

memprediksi perilaku kesehatan preventif. Perilaku kesehatan ini berfokus pada 

motivasi setiap individu. Motivasi didapatkan dari setiap keyakinan atau keinginan 

yang dimiliki individu. Motivasi individu dapat dikategorikan menjadi tiga bagian 

utama yaitu, persepsi individu, modifikasi perilaku, dan kemungkinan individu 

mengambil tindakan (Romano & Scott, 2014).
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Konsep utama yang ada didalam teori Health Belief Model berfungsi untuk 

memprediksi alasan individu mengambil sebuah tindakan pencegahan, skrining, 

atau pengendalian terhadap suatu kondisi sakit. Apabila setiap individu menganggap 

dirinya rentan terhadap suatu penyakit, percaya penyakit tersebut dapat memiliki 

konsekuensi serius dan percaya suatu perilaku kesehatan dapat mengurangi 

kerentanan atau keparahan dari kondisi tersebut. Kemudian individu juga merasa 

percaya pada manfaat yang dirasakan lebih besar daripada hambatan yang dirasakan. 

Maka individu akan cenderung mengambil tindakan yang diyakini mampu 

mengurangi resiko terjadinya kondisi tersebut (Glanz et al., 2008). 

Komponen dasar teori Health Belief Model berasal dari teori psikologi yang 

berhipotesis bahwa sebuah perilaku tergantung pada nilai yang ditempatkan 

individu terhadap tujuan tersebut. Perilaku juga tergantung dengan perkiraan 

individu pada kemungkinan bahwa sebuah tindakan yang dilakukan dapat mencapai 

sebuah tujuan yang diinginkan. Kemudian kedua variabel tersebut diaplikasikan 

dalam perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi persepsi seperti umur, jenis kelamin dan sosial ekonomi. 

Secara tidak langsung faktor – faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku 

terhadap kesehatan. Teori Health Belief Model memiliki beberapa komponen 

diantaranya perceived susceptibility, perceived severity atau perceived seriousness, perceived 

benefits, dan perceived barriers (Shumaker et al., 2009). Dalam modifikasi selanjutnya 

terdapat komponen tambahan berupa self efficacy (Emmanuel, 2015) 

Komponen pertama adalah perceived susceptibility (persepsi kerentanan). Persepsi 

kerentanan yang dimaksud adalah sejauh mana individu merasa dirinya memiliki 

potensi atau resiko tertular sebuah penyakit. Kerentanan dapat menjadi sebuah 
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evaluasi pribadi terhadap resiko sebuah penyakit. Parameter persepsi individu 

terhadap sebuah resiko banyak didasarkan pada informasi atau pengetahuan yang 

dimiliki setiap individu. Masih banyak individu yang kurang informasi atau memiliki 

informasi yang salah terhadap suatu penyakit, seperti cara pencegahan dan 

pengobatan. Apabila informasi tentang perilaku kesehatan didapatkan lebih awal 

dengan lengkap dan benar, maka setiap individu bisa lebih terbuka untuk melakukan 

suatu tindakan pencegahan atau pengobatan (Blonna et al., 2011) 

Komponen kedua adalah perceived severity (persepsi keparahan). Persepsi 

keparahan yang dimaksud adalah kepercayaan individu terhadap potensi dampak 

yang akan timbul akibat suatu penyakit didalam kehidupan mereka. Dampak yang 

dimaksud dapat berupa dampak sosial, seperti kemampuan dalam bekerja dan 

interaksi individu terhadap keluarga dan lingkungan sekitar (F. T. Leong, 2008). 

Secara umum keparahan yang dirasakan adalah perasaan yang dapat mendorong 

individu untuk melakukan perilaku tertentu. Semakin tinggi individu percaya 

terhadap keparahan sebuah penyakit, maka semakin tinggi pula individu memiliki 

keinginan untuk melakukan sebuah perilaku kesehatan (Kasmaei et al., 2014). 

Persepsi keparahan (perceived severity) juga diartikan sebagai persepsi keseriusan 

atau kepercayaan individu terhadap keseriusan sebuah kondisi. Persepsi keseriusan 

(perceived seriousness) yang dimaksud adalah keseriusan penyakit atau kondisi yang 

dirasakan individu (Parvanta et al., 2011). Persepsi keparahan dan keseriusan 

memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah 

perilaku atau tindakan. Pandangan individu tentang keparahan dan keseriusan 

penyakit dapat mendorong individu mengambil tindakan seperti pencegahan atau 

pengobatan. Persepsi keseriusan individu terhadap suatu penyakit yang tidak segera 
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ditangani akan menimbulkan dampak dan pengaruh. Dampak yang muncul tidak 

hanya pada kehidupan sosial individu, tapi juga dampak seperti kematian, kecacatan, 

dan gangguan mental (Arya et al., 2015). 

Komponen ketiga adalah perceived benefits (manfaat yang dirasakan). Manfaat 

yang dimaksud dapat berupa pendapat individu tentang nilai atau manfaat dari 

sebuah perilaku. Nilai dan manfaat yang dirasakan individu setelah mengambil 

sebuah tindakan berupa pencegahan, mengurangi resiko perkembangan penyakit 

atau pengobatan. Individu merasakan manfaat bahwa pencegahan dan pengendalian 

pada penyakit dapat menurunkan kemungkinan pengembangan penyakit (Hayden, 

2017). Manfaat yang dirasakan berupa konsekuensi positif dari sebuah perilaku. 

Perilaku atau tindakan yang efektif dan berhasil akan mendapatkan hasil yang positif 

(Parvanta et al., 2011).  

Komponen keempat adalah perceived barriers (hambatan yang dirasakan). 

Perubahan perilaku atau pengambilan suatu tindakan dinilai bukan sesuatu hal yang 

dapat dengan mudah dilakukan. Individu terkadang masih memikirkan hambatan 

atau kesulitan yang akan terjadi atau dirasakan saat pengambilan suatu keputusan 

atau tindakan. Umumnya hambatan yang dirasakan individu dianggap dapat 

semakin mempersulit suatu kondisi (Hayden, 2017). Hambatan yang dirasakan 

dapat berupa biaya, hambatan sosial, hambatan lingkungan atau hambatan lain yang 

dapat mempersulit individu dalam mengambil sebuah perilaku atau tindakan 

(Didarloo et al., 2017). 

Komponen kelima adalah self efficacy, penting untuk dapat memahami sebuah 

perilaku kesehatan atau perencanaan untuk mengubah suatu perilaku. Keyakinan 

yang dimiliki individu atas kemampuan yang ada didalam dirinya untuk melakukan 
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sebuah perilaku. Self efficacy terdapat dalam diri seseorang saat ini, bukan dalam masa 

lalu atau masa depan. Kepercayaan diri individu memiliki peran sangat penting 

dalam perubahan perilaku. Kepercayaan diri yang dimiliki dapat menjadi motivasi 

untuk diri sendiri dalam melakukan perubahan untuk melakukan perilaku 

kesehatan. Kepercayaan diri individu penting dimiliki untuk meyakinkan bahwa 

setiap individu memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu perilaku kesehatan dan 

mengahasilkan dampak positif bagi kesehatan (Fertman & Allensworth, 2010) 

 

 

Gambar 2.1 Teori Health Belief Model (Glanz et al., 2008) 

2.1.2 Indikator Perceived Seriousness  

 Keseriusan yang dirasakan dinilai dari sejauh mana individu percaya pada 

tingkat keseriusan suatu penyakit. Kepercayaan individu ditentukan oleh tingkat 

pengetahuan, informasi dan gravitasi dari penyakit tersebut. Setiap individu 

memiliki kepercayaan berbeda, tidak semua individu meletakkan bobot yang sama 

pada suatu kondisi kesehatan tertentu. Persepsi keseriusan akan bervariasi pada 

setiap individu. Keseriusan yang dirasakan dapat secara signifikan membuat 

inidividu memutuskan mengambil sebuah keputusan atau mengubah perilaku 
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kesehatan. Pada umumnya semakin besar pemahaman individu terhadap suatu 

masalah kesehatan atau penyakit, maka semakin tinggi tingkat keseriusan yang 

dirasakan (Blonna et al., 2011) 

 Persepsi yang telah dimiliki oleh seseorang akan memunculkan keyakinan 

terhadap sebuah perilaku yang dapat mendasari sebuah sikap. Keyakinan terhadap 

sebuah perilaku tersebut diartikan sebagai sebuah harapan pada hasil positif apabila 

telah melakukan sebuah perilaku. Semua yang muncul didalam diri seseorang harus 

didasari dengan niat yang kuat untuk memunculkan sebuah persepsi yang dapat 

diwujudkan menjadi sebuah perilaku. Perilaku seseorang dapat diprediksi lewat niat 

orang tersebut untuk melakukan sebuah perilaku. Beberapa hal yang dapat 

memprediksi niat dari seseorang untuk melakukan sebuah perilaku adalah seperti 

keyakinan terhadap sebuah perilaku dan harapan pada hasil yang positif (Parvanta 

et al., 2011). 

 Persepsi keseriusan (perceived seriousness) juga dinilai dari keyakinan yang dimiliki 

individu terhadap dampak yang didapat akibat suatu keadaan. Sejauh mana individu 

merasa keseriusan dari sebuah penyakit dan dampak serius yang dapat muncul 

akibat sebuah penyakit. Dampak yang didapatkan dapat ditinjau dari sudut pandang 

kesulitan atau kondisi yang bisa didapatkan akibat suatu penyakit dan cidera. 

Kesulitan yang diakibatkan seperti rasa sakit, rasa tidak nyaman, kehilangan 

pekerjaan atau waktu untuk bekerja, beban keuangan, kesulitan interaksi dan 

komunikasi dengan keluarga, serta kerentanan untuk kondisi dimasa depan (Cao et 

al., 2014). 

 Keseriusan yang dirasakan memiliki parameter penilaian yang dapat dilihat dari 

beberapa aspek. Aspek rasa takut orang tua atas kondisi anak secara umum sering 
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disertai dengan rasa khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran orang tua terhadap 

kondisi anak dapat mempengaruhi segala hal. Ketakutan orang tua terhadap 

dampak yang dapat terjadi karena sebuah kondisi atau penyakit membuat orang tua 

melakukan pembatasan aktivitas fisik dan sosial anak (Hagemann et al., 2018). 

Aspek kegagalan peran akibat kondisi anak dapat terjadi pada ibu dengan depresi 

atau kecemasan karena kondisi anak. Depresi dapat menjadi salah satu faktor ibu 

merasakan kegagalan peran. Hal dapat terjadi dikarenakan keterbatasan komunikasi 

dan pengaruh emosi negatif. Beberapa depresi pada orang tua terjadi karena faktor 

perkembangan anak yang kurang baik dan kesehatan mental anak (Alexander, 

2018). 

 Aspek kecemasan orang tua muncul karena kondisi anak. Orang tua akan 

mengalami kecemasan saat mengetahui kondisi anak tidak normal. Kecemasan 

dapat disertai ketakutan, rasa tersebut dapat muncul saat anak telah memiliki 

diagnosa secara medis. Apabila orang tua terus memikirkan tentang kondisi anak, 

maka tingkat kecemasan akan semakin meningkat (Alexopoulou et al., 2018). Aspek 

gangguan interaksi dapat disebabkan karena kondisi anak yang memerlukan 

perawatan intensif. Orang tua mengalami situasi sulit dengan melihat kondisi anak 

dengan perawatannya. Perubahan perilaku karena kondisi yang sedang dialami juga 

dapat membuat orang tua memilih fokus untuk memberikan perhatian lebih 

sehingga mengurangi interaksi dengan lingkungan lain (Willebrand & Sveen, 2016). 

 Aspek ketidakberdayaan orang tua karena kondisi anak dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor yang dapat muncul adalah ketidakmampuan orang tua 

dalam memahami suatu realita yang terjadi. Orang tua juga belum bisa menemukan 

solusi atas masalah yang terjadi agar dapat mengatasi berbagai kesulitan (Tsiring & 



18 

 

 

 

Ponomareva, 2015). Aspek perubahan persepsi diri sendiri terhadap suatu kondisi 

pada umumnya terjadi akibat tekanan psikologis yang dialami. Orang tua akan 

merasakan tekanan psikologis seperti kecemasan dan ketakutan yang dapat 

mengubah persepsi terhadap diri sendiri. Perubahan persepsi pada diri sendiri dapat 

mengakibatkan dampak buruk terhadap diri sendiri. Dampak buruk yang dapat 

timbul dapat terkait kesehatan, emosional, dan kualitas hidup orang tua (Pinto-

Gouveia et al., 2014) 

 Aspek ketakutan orang tua terhadap bahaya kondisi anak dapat terjadi karena 

beberapa faktor. Faktor tersebut dintaranya adalah ketakutan orang tua akan kondisi 

yang dapat berkembang semakin parah. Dampak dari kondisi anak yang dapat 

mempengaruhi kehidupan berikutnya baik secara individu atau sosial. Faktor lain 

seperti kesejahteraan keluarga juga dapat mempengaruhi, tentang beban perawatan 

yang meningkat atau kerentanan kondisi pada gangguan psikologis dan sosial 

(Jackson et al., 2018). Aspek finansial keluarga atau beban ekonomi dapat 

mempengaruhi persepsi individu. Masih terdapat banyak penduduk kesulitan 

mengakses layanan kesehatan dengan alasan pembiayaan yang tidak dapat 

dijangkau. Pengeluaran biaya untuk keperluan medis masih menjadi kendala bagi 

sebagian individu dengan penghasilan terbatas (Soares, 2014). 

 Aspek hambatan yang didapatkan selama proses pengobatan atau pemulihan 

dapat muncul lewat individu atau lingkungan. Kondisi kesehatan yang menurun 

dapat menyebabkan adanya gangguan fisik atau psikologis. Gangguan tersebut 

dapat menjadi sebuah hambatan untuk sebuah pengobatan atau pemulihan. 

Gangguan lingkungan dapat didapatkan dari hambatan komunikasi dan interaksi 

sosial (Janin et al., 2018). Aspek keseriusan penyakit yang dirasakan dapat 
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mempengaruhi seseorang untuk bertindak atau melakukan suatu perilaku 

kesehatan. Keseriusan penyakit yang dirasakan orang tua apabila suatu penyakit 

akan semakin parah jika tidak diberikan suatu tindakan mempengaruhi keputusan 

pengambilan tindakan kesehatan (Nugrahani et al., 2014).  

 Aspek perubahan keadaan akibat kondisi merupakan suatu keyakinan 

seseorang bahwa akan ada perubahan akibat suatu kondisi. Pada umumnya suatu 

kondisi sakit akut atau kronis dapat merubah suatu keadaan seseorang, baik secara 

psikis ataupun fisik. Kondisi psikis yang mungkin muncul adalah ketakutan, 

kecemasan, ataupun trauma. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi keadaan 

lingkungan seperti komunikasi atau interaksi dalam keluarga (Pinto-Gouveia et al., 

2014). 

 Aspek – aspek yang disebutkan diatas menjelaskan indikator dari persepsi 

keseriusan. Persepsi keseriusan terdiri dari 11 indikator yaitu ketakutan terhadap 

kondisi, kegagalan peran, kecemasan, gangguan interaksi, ketidakberdayaan, 

perubahan persepsi diri,  ketakutan terhadap bahaya, beban finansial, hambatan 

yang didapatkan, keseriusan penyakit, dan perubahan keadaan keluarga. 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan Perilaku Ibu dalam Mengelola Anak 

ARFID 

2.2.1 ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder) 

Avoidant Restrictive Food Intake Disorder adalah gangguan hambatan asupan 

makanan yang merupakan diagnosis baru DSM 5. Diagnosis ini menggantikan 

diagnosis DSM-IV yang sebelumnya yaitu diagnosis gangguan makan pada bayi atau 

anak usia dini (American Psychiatric Association, 2013). Pasien yang mengalami 

gangguan hambatan makan yang signifikan secara klinis, dapat menyebabkan 
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penurunan berat badan, gangguan pertumbuhan dan kekurangan nutrisi yang 

signifikan. Salah satu hal yang dapat terjadi akibat gangguan hamtan makan adalah 

ketergantungan pada makan enteral atau suplemen nutrisi oral. Hal ini juga dapat 

mengakibatkan adanya gangguan yang ditandai dengan terganggunya fungsi 

psikososial (Nakai et al., 2017). 

Diagnosis gangguan makan dalam DSM-IV memiliki batasan usia hanya pada 

anak usia 6 tahun atau lebih muda. Gangguan hambatan asupan makan dalam DSM 

5 ini tidak memiliki batasan usia, sehingga dapat diterapkan pada anak – anak, 

remaja, dan orang dewasa. Gangguan makan ini berbeda dengan anoreksia nervosa 

dan bulimia nervosa, karena pasien dengan gangguan makan ini tidak memiliki 

masalah dengan citra tubuh. Beberapa gangguan makan yang terjadi pada anak – 

anak tanda gejala nya tidak pernah dapat memenuhi kriteria anoreksi nervosa, 

karena mereka tidak memiliki gangguan pada citra tubuh dan tidak memiliki 

keinginan untuk menurunkan berat badan (Zimmerman & Fisher, 2017). 

Anak dengan ARFID menunjukkan perilaku dan gejala khusus. Perilaku yang 

ditunjukkan anak dengan ARFID berupa anak menghindari makanan dan makan 

dengan selektif atau memilih – milih makanan. Gejala lain yang dapat timbul seperti 

kehilangan nafsu makan, disfagia fungsional, dan sakit perut (Nakai et al., 2017). 

Penghindaran makanan oleh anak – anak termasuk dalam kategori gangguan emosi 

anak – anak dan menjadi fitur yang paling menonjol. Makan dengan selektif 

menggambarkan anak – anak yang makan sangat sedikit, makan dengan makanan 

yang berbeda atau terkadang terpaku khusus hanya pada merek satu makanan. 

Disfagia fungsional biasanya terjadi karena anak takut menelan, muntah atau 
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tersedak. Hal seperti itu dapat membuat anak cemas dan memilih untuk 

menghindari makan (Zimmerman & Fisher, 2017). 

2.2.2 Perilaku Pengasuhan (Perilaku Ibu) dalam Mengelola Anak ARFID 

Perubahan perilaku makan pada anak memiliki ikatan erat dengan perilaku 

pengasuhan orang tua. Perilaku pengasuhan orang tua terutama ibu dalam 

melakukan pemberian makan anak diketahui sangat berpengaruh dengan kejadian 

anak sulit makan atau ARFID. Perilaku pengasuhan dapat berupa tindakan ibu 

dalam mengatasi permasalahan anak atau perilaku ibu dalam melakukan tindakan 

promosi kesehatan. Perilaku pengasuhan ibu juga dapat berupa bagaimana perilaku 

ibu dalam mengelola anak dengan ARFID. Ketika anak mulai memilih makanan, 

menolak beberapa jenis makanan dan tidak mau mencoba makanan baru dapat 

membuat ibu melakukan sikap tertentu untuk menyikapi hal tersebut. Pada suatu 

kondisi dimana anak lebih memilih olahan makanan tidak sehat daripada makanan 

sehat seperti buah dan sayur yang dapat menjadikan anak mengalami kekurangan 

nutrisi, ibu akan dengan segera menghubungi pusat layanan kesehatan terdekat. 

Berikut adalah bentuk dari promosi kesehatan yang dilakukan oleh ibu dalam 

mengelola anak dengan ARFID (Xue et al., 2015). 

Perilaku ibu dalam mengelola anak ARFID juga dapat berupa sikap pemberian 

makan ibu kepada anak. Literatur tentang kesehatan masyarakat dan gizi anak 

mengatakan bahwa praktik pemberian makan secara otoriter memang dapat 

mendorong anak – anak untuk makan makanan – makanan sehat. Orang tua atau 

ibu akan cenderung menentukan makanan apa saja yang boleh dimakan oleh anak 

dan makanan apa saja yang tidak boleh dimakan. Ibu akan selalu mengontrol 

perilaku makan anak, dan melakukan pembatasan pada makanan tertentu, misalkan 
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seperti permen atau makanan ringan. Ibu akan lebih mendorong anak untuk makan 

makanan yang sehat seperti buah dan sayur (Melbye & Hansen, 2015). 

Perilaku ibu dalam pemberian makan anak yang lain berupa perilaku 

pengasuhan permisif. Dimana ibu cenderung memberikan anak untuk memilih 

apapun makanan yang diinginkan anak. Ibu juga tidak memberikan batasan, jadi 

anak dapat menikmati makanan yang diinginkan dalam jumlah berapapun. 

Pemberian makan seperti ini hanya akan menyediakan sedikit macam – macam dari 

makanan dan hampir tidak ada pembatasan makanan. Ibu akan cenderung 

mengikuti perilaku makan anak dan pilihan makanan anak hanya dibatasi dengan 

ketersediaan makanan (Melbye & Hansen, 2015). Perilaku pengasuhan yang tidak 

memberikan anak banyak pilihan makanan baru dapat mendorong anak menjadi 

seorang pemilih makanan karena menghindari beberapa hal yang tidak dia inginkan. 

Anak akan lebih memilih menghindari makanan – makanan baru dan lebih memilih 

makan dengan makanan yang diinginkan saja (Kwon, Shim, Kang, & Paik, 2017). 

Perilaku pengasuhan dapat terbentuk melalui persepsi yang dimiliki oleh setiap 

ibu. Persepsi terkait resiko yang akan terjadi saat anak hanya makan dengan 

makanan yang diinginkan saja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak, 

maka hal tersebut dapat mendorong ibu melakukan suatu perilaku kesehatan. 

Keyakinan tersebut dapat berupa harapan positif yang dapat membentuk sebuah 

sikap. Apabila ibu telah memiliki keyakinan dalam menentukan perilaku kesehatan, 

maka ibu akan memiliki niat dan mewujudkannya dengan mengambil suatu perilaku 

(Parvanta et al., 2011). 
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2.2.3 Indikator Perilaku Ibu dalam Mengelola Anak ARFID 

Perilaku ibu yang dimaksud adalah sikap dan pola asuh ibu dalam mengelola 

anak ARFID. Pola asuh ibu berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak. 

Proses tumbuh kembang anak seperti perkembangan psikologis dan kemampuan 

bersosialisasi anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Perilaku anak juga 

dipengaruhi oleh sikap ibu, termasuk perilaku makan anak. Beberapa faktor yang 

diketahui dapat mempengaruhi anak menjadi sulit makan adalah cara ibu dalam 

menyiapkan makanan dan cara ibu memberikan makanan tersebut. Faktor lain yang 

dapat mempengaruhi juga adalah menenangkan anak dengan memberi makanan 

ringan, memaksa untuk makan, terlambat memberikan makan, dan tidak 

membiasakan anak makan tepat waktu (Karaki et al., 2016). 

Aspek – aspek yang dapat menjadi parameter perilaku ibu dalam mengelola 

anak ARFID diantaranya adalah aspek kerjasama dengan tim kesehatan. Ibu dapat 

bekerja sama dengan tenaga atau layanan kesehatan yang tersedia. Bekerja sama 

dengan tenaga atau layanan kesehatan yang tersedia dapat membantu ibu dalam 

mencari solusi, berdiskusi bagaimana cara membuat keputusan untuk melakukan 

sebuah tindakan atau perilaku kesehatan (Kertchok, 2014). Aspek kerjasama dengan 

anggota keluarga lain juga dapat membantu meringankan beban ibu. Dukungan 

keluarga dibutuhkan untuk melakukan diskusi atau membantu melakukan perilaku 

kesehatan. Persetujuan dari keluarga terkait tindakan yang dilakukan juga 

menunjang berhasilnya tindakan yang dilakukan (Mulvania et al., 2014). 

Aspek memperbaiki hubungan dengan anak dapat dilakukan dengan terus 

memberikan dukungan pada setiap kegiatan positif anak. Hubungan yang baik 

dengan anak dapat menstimulasi respon anak dengan baik. Sebaliknya, apabila 
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hubungan dengan anak kurang baik, maka anak dapat memberikan respon negatif 

(Hatfield & Williford, 2017). Aspek monitor tanda – tanda vital atau berat badan 

dapat dilakukan mandiri atau bekerjasama dengan tenaga kesehatan. Melakukan 

monitoring pada berat badan anak masih sering diabaikan oleh beberapa orang tua. 

Melakukan monitoring berat badan anak secara rutin juga sebagai tindakan 

pencegahan terhadap suatu kondisi tertentu. Setiap orang tua dianjurkan untuk terus 

memantau berat badan yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak, 

terutama pada anak usia balita dan pra sekolah (Wang et al., 2017). 

Aspek monitor terkait cairan yang masuk dan keluar serta menentukan asupan 

makanan dan minuman yang sesuai. Kedua aspek tersebut dapat dinilai secara 

bersamaan. Orang tua diharapkan mampu memberikan asupan makanan dan 

minuman yang sesuai. Pemberian makronutrien sangat dianjurkan, karena anak 

membutuhkan kandungan yang ada untuk masa pertumbuhan. Makronutrien adalah 

nutrisi dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan air yang banyak 

dibutuhkan oleh individu. Makanan yang diberikan harus seimbang dengan 

pemberian minuman untuk anak dengan usia pertumbuhan. Minuman yang 

dikonsumsi juga harus dipantau dengan baik oleh orang tua. Anak cenderung 

senang mengkonsumsi minuman karbonasi dengan kemasan menarik daripada 

minuman sehat seperti jus atau susu (Wilson et al., 2018). 

Aspek modifikasi perilaku untuk meningkatkan perilaku makan anak 

didapatkan dari penyebab anak mengalami sulit makan. Anak mengalami sulit 

makan diantaranya karena adanya beberapa perilaku pengasuh yang membuat anak 

menjadi menolak makan. Pemberian makanan dengan paksaan atau tekanan, 

pemberian makanan dengan batasan, dan pemberian hadiah jika anak mau makan. 
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Modifikasi perilaku pengasuh dalam pemberian makan diharapkan mampu 

mengubah perilaku makan anak (Russell et al., 2018). Aspek diskusi rutin dengan 

tim kesehatan dapat dilakukan dengan dokter, tenaga kesehatan lain atau dengan 

pergi ke layanan kesehatan terdekat. Diskusi rutin dengan tim kesehatan dapat 

membantu orang tua untuk selalu mendapatkan solusi terkait masalah kesehatan 

yang dialami, seperti kebutuhan nutrisi anak (Ehikpehae & Kiernan, 2018). 

Aspek pengambilan tanggung jawab penuh atas pemilihan makanan dan 

aktivitas fisik anak harus dilakukan oleh pengasuh. Tujuan utama pemilihan asupan 

makanan dan aktivitas fisik untuk anak adalah untuk memperbaiki kesehatan anak 

dalam waktu jangka panjang. Monitoring pemberian asupan makanan dan aktivitas 

fisik dapat menjadi beberapa hal yang dapat dilakukan untuk manajemen berat 

badan.  Program manajemen berat badan ini dapat meningkatkan indeks massa 

tubuh dan dapat meminimalisir adanya obesitas. Pelaksanaan diet makanan yang 

baik juga ditunjang dengan strategi atau model orang tua dalam memberikan 

makanan pada anak (Wilson et al., 2018). 

Aspek – aspek yang disebutkan diatas menjelaskan indikator dari perilaku ibu 

dalam mengelola anak ARFID. Terdiri dari sembilan indikator yaitu, kerjasama 

dengan tim kesehatan, kerjasama dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan 

anak, monitor berat badan, monitor cairan yang masuk dan keluar, asupan makanan 

dan minuman yang sesuai, modifikasi perilaku untuk meningkatkan perilaku makan, 

diskusi rutin dengan tim kesehatan, serta tanggung jawab penuh atas pilihan 

makanan dan aktivitas fisik anak. 
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2.2.4 Asuhan Keperawatan Perilaku Ibu dalam Mengelola Anak ARFID 

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon manusia terhadap 

gangguan kesehatan, proses kehidupan, atau kerentanan respon dari individu, 

keluarga, atau kelompok (Herdman, H.T. & Kamitsuru, 2014). 

Nursing Intervention Classification (NIC) merupakan intervensi keperawatan atau 

suatu perawatan yang dilakukan perawat berdasarkan penilaian klinis dengan dan 

pengetahuan perawat untuk meningkatkan outcome pasien atau klien. Intervensi 

keperawatan mencakup tindakan langsung dan tidak langsung. Tindakan ditujukan 

kepada individu, keluarga atau masyarakat (Bulechek et al., 2013). 

Nursing Outcomes Classification (NOC) adalah kondisi individu, keluarga, atau 

masyarakat. Perilaku atau persepsi yang diukur sepanjang rentan dalam berespon 

terhadap intervensi keperawatan. Outcomes adalah konsep variabel yang dapat 

diukur sepanjang kontinu menggunakan skala pengukuran. Outcomes dinyatakan 

sebagai konsep yang mencerminkan perilaku atau persepsi seorang pasien, 

pengasuh, keluarga, atau masyarakat (Moorhead et al., 2013). 

Tabel 2.2a Diagnosa Keperawatan, Nursing Interventions Classification 

(NIC), Nursing Outcomes Classification (NOC) 

Diagnosa Keperawatan Nursing Outcomes 

Classificaton (NOC) 

Nursing Intervention 

Classification (NIC) 

Ketidakefektifan pola 

makan bayi (00107) 

Status nutrisi (1004) Manajemen Gangguan 

Makan (1030) 

Manajemen Nutrisi (1100) 

Konseling Nutrisi (1100) 
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Tabel 2.2b Indikator Nursing Interventions Classification, Nursing Outcomes Classification 

Nursing Outcomes Classification (NOC) Nursing Interventions Classification (NIC) 

Status Nutrisi (1004) 

Definisi : Sejauh mana nutrisi dicerna dan 

diserap untuk memenuhi kebutuhan metabolik. 

 

Keterangan : 

1 : Sangat menyimpang dari rentan 

2 : Banyak menyimpang dari rentan 

3 : Cukup menyimpang dari rentan 

4 : Sedikit menyimpang dari rentan 

5 : Tidak menyimpang dari rentan  

Nomor  Indikator  1 2 3 4 5 

100401 Asupan Gizi      

100402 Asupan 

Makanan 

     

100408 Asupan Cairan      

100403 Energi       

100405 Rasio Berat 

Badan/Tinggi 

Badan 

     

100411 Hidrasi      

Manajemen Gangguan Makan (1030) 

1. Kolaborasi dengan tim kesehatan lain 

untuk mengembangkan rencana 

perawatan dan melibatkan klien dan 

orang – orang terdekatnya. 

2. Rundingkan dengan tim dan klien 

untuk mengatur target pencapaian 

berat badan. 

3. Kembangkan hubungan yang 

mendukung dengan klien. 

4. Monitor asupan makanan dan cairan 

5. Monitor tanda – tanda fisiologis 

(tanda vital) 

Manajemen Nutrisi (1100) 

1. Tentukan status gizi dan 

kemampuan pasien untuk 

memenuhi kebutuhan gizi. 

2. Instruksikan pasien mengenai 

kebutuhan gizi. 

3. Bantu pasien menentukan pedoman 

atau piramida makanan yang paling 

cocok dalam memenuhi kebutuhan 

nutrisi 

Konseling Nutrisi (1100) 

1. Fasilitasi untuk mengidentifikasi 

perilaku makan yang harus diubah. 

2. Susun tujuan jangka panjang yang 

realistis dalam rangka mengubah 

status nutrisi. 

3. Bantu pasien untuk 

mempertimbangkan faktor – faktor 

seperti usia, tahap pertumbuhan 

dan perkembangan, dan penyakit 

dalam merencanakan cara – cara 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. 
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2.3 Hubungan Antara Persepsi Keseriusan dan Perilaku Ibu dalam 

Mengelola Anak ARFID 

Persepsi keseriusan adalah keyakinan individu terkait tingkat keparahan atau 

keseriusan sebuah penyakit. Persepsi keseriusan adalah kepercayaan yang dimiliki 

individu terhadap konsekuensi atau dampak dari kondisi yang dialami (Mansyur, 

2018). Menurut teori Health Belief Model individu akan mengambil sebuah keputusan 

terhadap suatu penyakit untuk melindungi dirinya jika memiliki persepsi, salah 

satunya adalah persepsi keseriusan. Teori Health Belief Model menjelaskan hubungan 

antara keyakinan individu dengan sebuah perilaku kesehatan. Teori ini 

memprediksi bahwa sesorang akan mengambil sebuah tindakan atau perilaku 

kesehatan apabila mereka memandang diri mereka rentan terhadap sebuah 

penyakit (Oktaviana, 2015). 

Perilaku kesehatan ibu pada saat mengasuh anak dapat dipengaruhi oleh 

persepsi yang dirasakan. Persepsi yang dirasakan ibu dapat diaplikasikan dalam 

perilaku pencegahan untuk memaksimalkan upaya preventif dari peningkatan 

sebuah penyakit. Persepsi ancaman keseriusan dan dampak suatu penyakit mampu 

mendorong ibu melakukan sebuah perilaku kesehatan. Persepsi keseriusan 

terhadap suatu penyakit juga didapat dari persepsi ibu terhadap suatu kondisi yang 

akan semakin parah apabila tidak segera dilakukan tindakan kesehatan (Wardani et 

al., 2015).  

 


