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ABSTRAK
Subyek AN adalah perempuan berusia 15 tahun pada saat pemeriksaan dan didiagnosis menderita
epilepsi sejak usia 3 tahun. Setelah melalui asesmen lanjutan dalam studi ini, AN juga didiagnosis mental
retardasi taraf sedang. AN memiliki masalah pola makan, dimana AN sulit sekali makan makanan bergizi
ketika tidak dipaksa. Hal ini membuat AN mengalami underweight. Tidak terpenuhinya asupan nutrisi
yang dikonsumsi AN juga mengakibatkan AN sering mengalami kejang. Studi bertujuan untuk
memperbaiki pola makan AN dengan menggunakan tehnik terapi shaping behavior. Teknik pengumpulan
data adalah observasi, wawancara dan tes psikologi. Intervensi terdiri 2 tahap. Tahap pertama sesi
psikoedukasi terhadap orang tua. Tahap kedua shaping behavior dengan cara diversifikais makanan.
Setelah dilakukan intervensi, AN mulai dapat mengikuti jadwal makan 3 kali sehari, dimana sebelumnya
AN makan tanpa jadwal yang teratur. Hal ini berdampak pada frekuensi kejang AN, dimana sebelumnya
terjadi 4-6 kali kejang dalam 2 minggu, namun setelah intervensi AN hanya mengalami maksimal 2 kali
kejang dalam 2 minggu. Selain itu terdapat peningkatan berat badan sebesar 8 kg (dari 32 kg menjadi 40
kg dalam waktu kurang lebih 1 bulan).
Kata Kunci : shaping behavior, pola makan.
LATAR BELAKANG
Mental retardasi ditandai oleh fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata (IQ
kira-kira di bawah 70). Adanya defisit atau hendaya yang berarti dalam fungsi adaptif pada area-area
komunikasi; bantu diri; kegiatan rumah tangga: keterampilan sosial/ interpersonal; penggunaan sarana/
fasilitas umum; mengarahkan diri sendiri; keterampilan akademik fungsional; pekerjaan; penggunaan
waktu luang; kesehatan dan keamanan; merupakan fitur penting yang harus diperhatikan dalam
penegakan diagnosis mental retardasi. Gangguan ini memiliki onset sebelum usia 18 tahun (APA, 2013).
Mental retardasi sedang (dengan IQ 35-40 sampai 50-55) dapat didiagnosis pada usia yang lebih muda
dibandingkan dengan mental retardasi ringan karena keterlambatan komunikasi lebih tampak dan isolasi
sosial dimulai pada tahun-tahun usia sekolah dasar. Anak-anak dengan mental retardasi sedang
menyadari kekurangannya, mereka sering merasa diasingkan oleh teman sebaya dan merasa frustasi
dengan keterbatasannya. Mereka terus membutuhkan pengawasan tapi dapat menjadi kompeten pada
pekerjaan yang dilakukan dalam kondisi yang mendukung. Pada usia sekolah, individu dengan mental
retardasi sedang dapat mepelajari komunikasi sederhana, perawatan kesehatan dan keselamatan dasar,
serta keterampilan tangan sederhana. Mereka tidak memiliki kemajuan dalam fungsi membaca dan
aritmatika. Perkiraan prevalensi mental retardasi adalah 1%. Namun studi-studi lainnya melaporkan
perbedaan nilai berdasarkan pada definisi penggunaan, metode, dan populasi studi (APA, 2015; Nevid,
Rathus & Greene, 2013).
Gambaran atau ciri retardasi mental dimiliki oleh siswa salah satu SMP di Malang yang menjadi subjek
dalam studi ini. AN berusia 15 tahun pada saat pemeriksaan, namun pada hasil tes inteligensi
menggunakan skala Binet diperoleh informasi kapasitas inteligensi yang berada pada taraf 47 (kelompok
mental retardasi sedang). AN memiliki kemampuan membaca, menulis dan aritmatika sederhana.
Namun kemampuan AN hanya sampai pada usia mental 7 tahun. Sehingga keterampilan kognitifnya pun
tidak dapat dikembangkan lebih dari usia mentalnya tersebut. Selain itu, hasil asesmen menunjukkan
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bahwa AN memiliki masalah dalam pola makannya. AN sulit sekali mengkonsumsi makanan, terutama
makanan yang sehat dan cukup nutrisi ketika tidak dipaksa. Di samping itu AN sudah didiagnosis
mengalami epilepsi parsial otak kiri pada usia 3 tahun, dimana AN sudah mengalami kejang pertamanya
sejak usia 3 bulan. Apabila kebiasaan AN yang bermasalah (dalam hal mengkonsumsi makanan, terutama
makanan yang sehat) tidak ditangani secara serius, maka akan mengakibatkan underweight dan
menyebabkan frekuensi kejang AN semakin sering terjadi karena kurangnya asupan nutrisi.
Sejak AN belajar di kelas 7 SMP, AN sering tidak masuk sekolah karena kondisinya yang sangat lemah,
dimana berat badan AN turun hingga 32 kg. Sementara kebiasaannya yang sulit sekali makan belum
dapat terpecahkan. Anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti AN sering kali menunjukkan
kesulitan yang berkaitan dengan makan dan jadwal/ waktu makan. Food selectivity (memilih-milih
makanan) dikarakteristikkan oleh konsumsi variasi makanan yang terbatas dan penolakan banyak jenis
makanan. Anak atau remaja yang menunjukkan pola makan yang disfungsional tersebut hanya
mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan menolak untuk mengkonsumsi jenis makanan lainnya.
Keterbatasan tipe makanan tersebut, dapat berupa pembatasan tekstur makanan yang dikonsumsi, merk
makanan, atau jenis/ kelompok makanan (Levin & Carr, 2001).
Orang tua telah berusaha agar AN tercukupi nutrisinya. Namun usaha orang tua belum menunjukkan
hasil. Dalam studi ini, peneliti tertarik untuk menerapkan tekhnik shaping behavior untuk diterapkan
pada AN agar terbentuk perilaku-perilaku baru untuk memperbaiki pola makannya (Hersen & Sledge,
2002; Bottomley, Hunton, Roberts, Jones & Bradley, 1996; Schmitz, 2006; Boeree, 2000). Adapun
teknik shaping behavior yang diterapkan adalah dengan cara melakukan diversifikasi jenis atau menu dan
penyajian makanan agar jumlah kalorinya dapat memenuhi kebutuhan AN. Teknik ini juga akan
melibatkan anggota keluarga sebagai pendukung terlaksananya intervensi.
Penelitian mengenai efektivitas tehnik-tehnik behavior yang disertai dengan keterlibatan lingkungan
untuk mendukung individu dalam rangka mengubah perilaku non adaptif menjadi lebih adapatif telah
banyak dilakukan (Hoffman, Knight & Wallach, 2007). Perbaikan pola makan dapat berdampak pada
peningkatan kondisi AN, dimana hal tersebut juga menunjang peningkatan berat badan dan mengurangi
frekuensi kejang. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari studi ini adalah untuk memperbaiki pola
makan pada remaja dengan mental retardasi dengan menggunakan shaping behavior.
TINJAUAN PUSTAKA
Shaping Behavior
Shaping behavior merupakan pembentukan perilaku baru atau perilaku yang belum pernah dilakukan oleh
individu. Perilaku baru tersebut dapat meliputi perilaku yang sulit atau tidak mungkin dilakukan oleh
individu. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pengukuhan atau penguat yang diinginkan oleh
individu jika individu telah memunculkan perilaku yang ditargetkan, sehingga pada akhirnya
memunculkan perilaku yang sama sekali baru dan diharapkan.
Karena perilaku memiliki tingkat kejadian, maka tidak mungkin untuk meningkatkan frekuensi perilaku
hanya dengan menunggu sampai terjadi dan kemudaian baru memberikan penguatan. Shaping memiliki
definisi sebagai perkembangan perilaku baru oleh penguatan berturut-turut dari perilaku yang ingin
dikuatkan sebelumnya. Terkadang, perilaku baru muncul saat individu menampakkan beberpa perilaku
awal dan lingkungan memberikan penguat berupa variasi-variasi kecil dalam perilaku. Akhirnya, perilaku
awal dapat terbentuk sehingga bentuk akhir tidak lagi menyerupai perilaku awal (Martin, Gery, Pear &
Joseph, 1992).
Prosedur untuk melaksanakan shaping secara umum terbagi dalam empat tahapan (Martin & Pear, 1992),
yaitu:
1. Menentukan perilaku akhir yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan identifikasi
perilaku akhir yang diinginkan (perilaku terminal). Perilaku terminal haruslah merupakan hal
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yang dapat diidentifikasi dengan jelas, dengan demikian akan diperoleh nilai yang akurat pada
proses evaluasi.
2. Pemilihan pemulaian perilaku (memilih perilaku). Terminal perilaku yang diinginkan tidak akan
terjadi secara langsung. Hal ini mengharuskan prkatisi untuk memperkuat beberapa perilaku
yang mendekati terminal perilaku pada tahap awal sesi. Identifikasi titik awal ini bertujuan
untuk membentuk perilaku dengan memperkuat titik awal ke final, meskipun terkadang titik
awal ini mungkin sama sekali berbeda dengan perilaku terminal.
3. Pembentukan langkah-langkah shaping. Tidak ada seperangkat pedoman untuk
mengiidentifikasi ukuran langkah-langkah yang ideal. Namun dalam usaha untuk menentukan
langkah-langkah perilaku awal ke perilaku terminal, terapis akan mendapatkan gambarannya
melalui dasar hasil asesmen yang telah dilakukan.
4. Bergerak untuk memperbaiki. Terdapat beberapa prinsip untuk memperkuat respon akhir
yang diinginkan, yaitu (1) tidak bergerak terlalu cepat ke langkah berikutnya, (2) melanjutkan
langkah-langkah kecil, namun tidak membuat langkah-langkah kecil yang tidak diperlukan, (3)
apabila kehilangan suatu perilaku karena bergerak dengan langkah yang terlalu cepat, kembali
ke langkah awal dimana terapis dapat mengambil perilaku lagi.
Shaping behavior merupakan intervensi yang efektif digunakan untuk anak-anak atau untuk individu
dengan hendaya dan atau keterbatasan kognitif (Nevid, Rathus & Greene, 2013). Oleh karenanya, kasuskasus dengan karakter yang berkaitan dengan hendaya kognitif dapat dirujuk melalui intervensiintervensi behavioral, yang salah satunya berupa shaping behavior. Karakternya yang nyata, mudah
dipersepsi dan langkah-langkah yang diterapkan secara kongkrit akan lebih mudah diaplikasikan pada
karakter individutersebut.
Retardasi Mental
Retardasi mental sering disebut sebagai keterbatasan mental atau disabilitas intelektual. Hal ini
dikarenakan kondisi penderita yang akan mengalami keadaan perkembangan mental yang terhenti atau
tidak lengkap sehingga berpengaruh terhadap kecerdasan secara menyeluruh. Aspek-aspek yang akan
mendapatkan pengaruh pada kondisi ini adalah aspek kgnitif, bahasa, motorik, dan sosial (Maslim, 2013).
Diagnosis mental retardasi (intellectual developmental disorder) telah diatur dalam kriteria menurut DSM
V (2013). Dimana prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan diagnosis ini meliputi tiga hal,
yaitu:
1. Ditemukannya defisit dalam fungsi intelektual, seperti memberi alasan, pemecahan masalah,
perencanaan, berpikir abstrak, menilai, pembelajaran akademik, dan pembelajaran dari
pengalaman, yang dipastikan melalui pemeriksaan klinis dan tes intelegensi terstandar.
2. Adanya defisit dalam fungsi adaptif yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai
perkembangan dan datandar sosiokultural untuk mencapai kemandiriian pribadi serta
tanggung jawab sosial. Apabila tidak mendapatkan dukungan yang simultan, defisit ini akan
membatasu satu atau lebih keberfungsian dalam aktivitas kehidupan harian, seperti dalam
melakukan komunikasi, pertisipasi sosial dan kemandirian, serta muncul dalam beberapa
tempat, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja dan di dalam masyarakat.
3. Onset dari defisit intelektual dan adaptasi timbul selama masa perkembangan.
METODE PENELITIAN
Observasi dilakukan pada saat wawancara, kegiatan sehari-hari AN di sekolah, di rumah, serta pada saat
pemeriksaan psikologis. Tujuan dari penggunaan metode observasi untuk melihat pola perilaku dan
ekspresi AN dalam segala situasi.
Wawancara dilakukan dengan AN (autoanamnesa), orang tua, dokter yang menangani AN, ahli gizi, dan
guru-guru AN di sekolah (alloanamnesa). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan datadata terkait dengan AN guna menunjang dalam melakukan penegakan diagnosis dari permasalahan AN.
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Di samping kedua metode di atas, tes psikologi juga digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan
observasi pada AN. Tes psikologi juga bertujuan untuk mengukur hal-hal yang tidak ditampakkan AN
seperti taraf inteligensi dan kapasitas mental. Tes psikologi yang diberikan pada AN adalah StanfordBinet.
HASIL DAN PEMBAHASAN
AN adalah remaja perempuan berusia 15 tahun dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah
AN bekerja sebagai freelancer di salon dan ibu AN sebagai guru TK. AN sangat dekat dengan ayahnya
karena ayahnya memiliki waktu lebih banyak bersama dengan AN.
AN tidak memiliki riwayat klinis pada saat prenatal. Namun saat usia tiga bulan, AN mengalami kejang
selama 10 menit tanpa disertai dengan demam. Hal ini dipicu oleh ayah AN yang sedang emosi dan
membentak AN karena tidak berhasil menenangkan AN yang rewel. Namun ayah dan ibu AN tidak
segera memberikan pertolongan pertama karena beranggapan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada
anaknya karena tidak mengalami peningkatan suhu tubuh (demam).
Beberapa bulan kemudian, AN kembali mendapatkan serangan kejang, dan setelah periode itu, serangan
kejang AN menjadi lebih sering. Ibu AN saat itu tidak terlalu panik, karena salah satu kakak dari ibu AN
juga mengalami serangan kejang saat kecil namun membaik dengan sendirinya meskipun kakak dari ibu
AN tersebut menjadi kurang berhasil pada kemampuan akademiknya dan sering tidak naik kelas.
Serangan-serangan kejang tersebut biasanya diperoleh AN ketika AN sakit atau ketika AN dibentak
oleh ornag tuanya. AN juga memiliki beberapa keterlambatan dalam perkembangan. Namun orang tua
AN saat itu tidak merasa panik yang berlebihan, karena hal itu juga dialami oleh kakak dari ibu AN yang
sering kejang di waktu kecil.
Baru saat usia tiga tahun, AN diperiksakan ke dokter karena kejang yang dialami AN disertai dengan
demam tinggi. Saat itu, dokter baru memberikan diagnosis bahwa AN mengalami epilepsi parsial otak
kiri. Dokter juga memberikan resep obat yang harus dikonsumsi setiap hari dan meminta orang tua
untuk kembali melakukan pemeriksaan jika obat AN habis. Menurut orang tua, AN sudah sulit makan
dari usia balita. Hal ini membuat orang tua kadang-kadang harus memaksa AN untuk makan. Beberapa
kali orang tua dibuat emosi oleh perilaku makan AN yang sulit dan pilih-pilih tersebut. Namun ibu AN
menyadari sulitnya AN makan bisa jadi karena dalam keluarga sendiri tidak dibiasakan makan sesuai
jadawalnya. Ibu yang sibuk dengan kegiatannya di luar kadang-kadang tidak sempat menyiapkan makanan,
sehingga AN sering kali hanya dititipkan pada ayahnya. Sedangkan ayahnya yang juga pekeraja freelance
tidak terbiasa dengan jadwal yang disiplin, dimana hal itu juga diterapkan pada pola makannya sendiri
dan pola makan anaknya.
Prinsip dasar teori behavioral adalah perilaku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal
(Atkinson, Atkinson, Smith & Bem, 2010; Alwisol, 2009). Variabel eksternal yang dimaksud di sini adalah
tidak adanya kedisiplinan dalam aturan keluarga untuk makan secara teratur dan makan makanan sehat
(nutrisi cukup). Pola perilaku yang secara terus-menerus dilakukan di dalam keluarga, dapat menjadi
pengkondisian yang menguat seiring berjalannya waktu. Pola makan yang tidak tepat ini diperberat oleh
kondisi medis AN (epilepsi), dimana dampak malnutrisi dapat menyebabkan frekuensi kejang yang lebih
besar dan underweight. Hal ini membuat masalah pola makan AN menjadi lebih beresiko.
Saat di Taman Kanak-kanak (TK), AN memang mengalami banyak keterlambatan, namun karena AN
adalah anak yang bersemangat, keterlamabatan-keterlambatan dalam hal akademik tersebut tidak
tampak menjadi masalah yang berarti bagi orang tua AN. Saat sekolah di TK, frekuensi kejang AN
berkurang. AN termasuk anak yang ceria saat TK, namun tidak dapat berada pada kondisi terlalu capek.
Jika terlalu capek maka ia bisa mendapatkan serangan kejang. Saat TK, AN juga masih sulit makan. Saat
masuk ke Sekolah Dasar (SD), orang tua memasukkan AN ke sekolah yang dekat rumahnya. Namun
AN harus dipindahkan ke SD inklusi karena tidak naik kelas dan guru sekolah menyarankan demikian.
Saat bersekolah di SD dekat rumahnya, AN memang tampak kesulitan dalam hal akademik, namun AN
dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik. Bahkan pernah dalam waktu enam bulan AN
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tidak mendapatkan serangan kejang. Saat itu, orang tua beranggapan bahwa anaknya telah sembuh.
Sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan mengkonsumsi obat-obatan dari dokter.
Ternyata pada bulan ketujuh, AN kembali terkena serangan kejang. Hal ini dilatarbelakangi oleh
pindahnya AN di sekolah inklusi.
Menurut orang tua, sekolah inklusi tempat AN belajar sangat disiplin. Guru-gurunya sangat keras,
sehingga kadang-kadang AN tampak down. Sejak serangan pertama selama ia bersekolah di sekolah
inklusi, AN menjadi lebih sering mengalami kejang. Saat di SD, AN juga masih sulit makan. Namun, saat
itu ia telah mengenal jajanan di kantin sekolah, yang mana jajanan yang dijual di kantin sekolah tersebut
tidak semuanya boleh dikonsumsi AN. Ternyata AN malah menyukai jajanan-jajanan yang tidak boleh
dikonsumsi. AN juga menyukai makanan-makanan yang tidak diijinkan untuk dikonsumsi, seperti bakso
dan bakmi. Namun karena orang tua berpikir dari pada tidak ada yang masuk ke dalam tubuh AN, maka
mereka mengijinkan AN makan makanan tersebut. Akibatnya, AN menjadi sering sakit perut atau
pusing. Namun ketika orang tua mengatakan bahwa hal itu akibat dari makan makanan yang tidak sehat,
AN tetap tidak mengindahkan hal tersebut.
Setelah AN menempuh sekolah dasar selama 7 tahun, AN akhirnya lulus dan didaftarkan di Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Namun AN sering tidak masuk akibat kondisi fisiknya yang semakin melemah.
Kondisi fisik yang semakin melemah tersebut akibat dari pola makan AN yang sulit sementara tubuhnya
semakin besar dan membutuhkan asupan energi yang lebih besar pula. Hingga saat itu, AN masih
bertahan dengan pola makannya yang tidak benar. AN bahkan tidak akan meras lapar atau memiliki
inisiatif untuk makan sampa dua hingga tiga hari jika tidak diingatkan untuk makan oleh orang tuanya.
Bekal makan yang dibawakan ibu ketika AN sekolah selalu utuh tidak tersentuh hingga AN pulang
kembali. Sesekali ibu malah menemukan jajanan-jajanan yang dilarang dikonsumsi AN di dalam tas
sekolah AN. Jika demikian, ia akan dengan diam-diam membuang jajanan tersebut. AN tampak lebih
mudah minum obat dibandingkan dengan makan.
Untuk saat ini, pola makan AN diawasi sendiri oleh ayah AN. Karena ayah memiliki waktu lebih banyak
dengan AN sementara ibunya harus bekerja (mengajar di TK). Ayah lebih telaten dalam mengurus AN.
Bahkan ketika AN sulit makan (biasanya ketika sarapan), ayah akan menyiapkan makanan AN dan
menyuapi AN. Ketika AN tidak perlu disuapi, ayah akan menunggui AN sampai ia selesai makan. Sebab
jika tidak ditunggui saat makan, AN biasanya tidak melanjutkan makannya.
Adapun diagnosis AN adalah sebagai berikut:
Axis I
: Masalah perilaku (Masalah dalam pola makan)
Axis II
: 317 Mental Retardasi Ringan
Axis III
: Epilepsi Parsial Otak Kiri
Axis IV
: Masalah dalam keluarga (Tidak adanya kedisiplinan pada aturan keluarga
dalam hal pola makan)
Axis V
: GAF = 53
(beberapa kesulitan dan gejala moderat yang bersifat terus-menerus)
Sementara itu, peneliti memberikan rumusan prognosis dengan memandang bahwa prediksi
meningkatnya pola makan AN adalah cukup. Karena ada beberapa faktor pendukung yang menjadi
pertimbangan, antara lain, adanya dukungan dari primary control group untuk mendapatkan perubahan
perilaku yang lebih baik dan tidak adanya hambatan dalam komunikasi. Namun, AN juga memiliki faktor
yang memberatkan, antara lain adanya komorbid gangguan psikologis (mental retardasi) dan
keterbatasan fisik (epilepsi).
Berdasarkan data hasil asesmen di atas, intervensi yang digunakan adalah dengan menggunakan dua
tahap. Kedua tahapan tersebut adalah (1) psikoedukasi untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan
(2) shaping behavior yang diaplikasikan pada AN dalam bentuk diversifikasi makan. Dalam psikoedukasi
kepada orang tua, terapis menjadi fasilitator dalam memberikan informasi mengenai mental retardasi,
epilepsi dan pentingnya pola makan yang sehat. Terapis juga memotivasi orang tua agar mempertinggi
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toleransi keluarga serta memberikan support pada AN. Selain itu, terapis mengarahkan orang tua agar
mau belajar mengenai diversifikasi makanan dan penyajiannya untuk mendukung program meningkatkan
pola makan AN dan mau memulai mendisiplinkan pola makan keluarga. Pada akhir sesi psikoedukasi,
terapis juga menganjurkan untuk mulai membuka akses-akses informasi yang berkaitan dengan materi
yang telah disampaikan. Harapannya, orang tua selaku support group memiliki pandangan yang lebih
terbuka tentang masalah yang sedang mereka hadapi bersama. Akses informasi yang beragam juga
diharapkan dapat memperkaya variasi pandangan mengenai masalah dan mengoptimalkan sumberdaya
yang mereka miliki untuk menciptakan inovasi dalam pemecahan masalah.
Pada shaping behavior, terapis membentuk perilaku pola makan yang baik dalam diri AN. Adapun

detil intervensi yang dapat dilakukan terapis adalah sebagai berikut:
Tabel 1. TabeL Pelaksanaan Intervensi
Tahap

Sesi

Kegiatan

Hasil

Pra
Orang
Terapi Tua AN

-

Terapis akan menjelaskan kepada
orang tua AN mengenai:
1. kontrak terapi,
2. tujuan terapi, dan
3. gambaran singkat tentang
jalannya terapi.

Orang tua AN bersedia untuk
mengikuti proses intervensi dan
menandatangani informed concent.
Selain Orang tua AN memahami
tujuan serta gambaran singkat
jalannya terapi

Tahap I
Psikoe
dukasi

1&2

(1,5-2
jam)

Sasaran

Orang
Tua AN

Terapis bertemu pihak keluarga  Orang tua memahami gangguan
untuk mengkomunikasikan :
yang dialami AN (mental
Mengenai mental retardasi
retardasi sedang dan epilepsi).
dan epilepsi
Sehingga orang tua lebih sabar
1. Memberikan informasi tentang
dan toleran dalam menghadapi
mental retardasi dan epilepsi
dan berkomunikasi dengan AN
yang dialami AN
(tidak memaksa dan terbawa
2. Mengidentifikasi
kapasitas
emosi).
mental AN
 Orang tua memahami informasi
3. Mengidentifikasi
pola
mengenai pola makan yang sehat
komunikasi yang sesuai untuk
dan fungsi makan makanan yang
diterapkan
pada
AN
sehat. Selain itu, orang tua juga
sehubngan dengan program
memahami
bahwa
apabila
untuk
memperbaiki
pola
masalah pola makan yang dialami
makannya.
AN tidak mendapatkan perhatian
Mengenai pola makan yang
dan penanganan yang serius
sehat
maka akan berdampak buruk
1. Memberikan
informasi
pada kesehatannya. Orang tua
mengenai pola makan yang
juga memahami bahwa masalah
sehat
dalam pola makan AN dapat
2. Memberikan
informasi
diakibatkan
oleh
gangguan
mengenai
fungsi
dari
organis akibat epilepsi atau
meningkatkan pola makan
gangguan dalam memproses
yang sehat untuk AN
informasi (pemahaman mengenai
3. Memberikan informasi akibat
sensasi lapar) akibat mental
dari pola makan yang tidak
retardasi. Selain itu, tidak adanya
sehat pada AN
kedisiplinan dalam keluarga pada
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Social Support
1. Mempertinggi
toleransi
keluarga serta memberikan
support pada AN
2. Mengarahkan orag tua agar
mau
belajar
mengenai
diversifikasi makanan dan
penyajiannya
untuk
mendukung
program
meningkatkan pola makan AN
3. Mengarahkan orang tua agar
mau memulai mendisiplinkan
pola makan keluarga

Tahap
II
Modifi
-kasi
Perila
ku
(shapi
ng
behavi
or
denga
n
diversi
fikasi
maka
n-an)

jadwal dan jenis makanan juga
dapat memperburuk masalah
pola makan yang dialami oleh
AN. Untuk selanjutnya mereka
akan berusaha untuk:
o Menentukan
dan
menerapkan jadwal makan
dengan melibatkan seluruh
anggota keluarga (sehari
makan 3x, dengan minimal
makan bersama-sama 2x
sehari)
o Belajar
melakukan
diversifikasi makanan (yang
meliputi jenis dan penyajian)
o lebih
memperhatikan
kualitas
dan
kuantitas
makanan yang dikonsumsi
AN
o Meminta adik-adiknya untuk
juga memperhatikan pola
makan AN.
AN dan 3-8 Pada sesi ini, terapis melakukan 1. AN mau berjanji untuk patuh
Orang
shaping behavior dimana terapis
kepada orang tuanya terutama
tua AN
akan melatih mengaplikasikan
jika orang tuanya meminta AN
tehnik diversivikasi makanan
makan. AN juga berjanji untuk
kepada orang tua AN.
mengabiskan makanannya tanpa
1. Terapis dan AN membina
ditunggu oleh orang tua.
hubungan yang baik dan hangat 2. Terapis, AN dan orang tua AN
agar proses jalannya terapi
sepakat untuk bertemu setiap 1
dapat berjalan dengan lancar.
minggu 2 kali dengan durasi 1-2
Terapis juga memberikan
jam). Hari yang ditentukan untuk
informasi mengenai dampakharus dengan pertimbangan
dampak jika AN tidak makan
bahwa pada hari tersebut,
dengan baik dan manfaat jika
anggota
keluarga
memiliki
AN mau makan dengan sehat,
kesempatan lebih besar untuk
menggunakan bahasa yang
berkumpul bersama.
dapat dipahami AN. Terapis 3. Orang tua memahami prinsip
juga memberikan motivasi dan
jumlah kalori yang dikandung
pujian jika AN bersedia
dalam setiap jenis makanan dan
berjanji untuk memperbaiki
aplikasinya sehubungan dengan
pola makannya
jumlah kalori yang dibutuhkan
2. Terapis membuat jadwal
oleh tubuh (1200-2200 kkl).
pertemuan yang disepakati
Setelah orang tua menyebutkan
antara AN, orang tua AN dan
jumlah budget belanja, orang tua
terapis (1 minggu 2 kali,
diminta untuk:
dengan durasi 1-2 jam) untuk
 Menyusun daftar belanja yang
melakukan
pelatihan
biasanya dibeli.
diversifikasi makanan dan
 Menuliskan menu-menu yang
penyajian makanan.
biasa dimasak setiap harinya.
3. Terapis memberikan informasi
dari ahli gizi mengenai asupan
kalori yang harus dikonsumsi
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AN setiap harinya, dan
 Mendeskripsikan
bentuk
bersama-sama
menyusun
penyajian makanan yang biasa
menu yang disesuaikan dengan
diberikan.
budget yang ada.
Kemudian terapis mendorong
4. Terapis mendampingi orang
orang tua untuk:
tua untuk membuat masakan
 Menyusun variasi daftar belanja
dan menyajikan masakan
yang mungkin dapat dibeli
dengan menarik. AN dapat
namun tidak pernah dibeli
dilibatkan membantu atau
(bunga kol, buncis, ikan asin,
mengobservasi apabila kondisi
dll).
AN memungkinkan. Adik-adik
 Menemukan dan melihat menuAN
ikut
dilibatkan
menu
alternatif
yang
mendampingi AN jika kondisi
memungkinkan untuk dimasak.
memungkinkan.
 Menemukan
dan
melihat
5. Terapis mengajarkan kepada
bentuk-bentuk
penyajian
orang tua untuk memberikan
makana yang lebih menarik
label-label yang menarik pada
(mencetak nasi, memberikan
masakannya
untuk
garnish, dan teknik plating
disampaikan kepada AN agar
lainnya).
AN merasa penasaran dan 4. Orang tua memasak nasi goreng
mencoba masakan orang
bersayur yang disajikan dengan
tuanya.
dibungkus telur dadar tipis, piring
6. Terapis
memberikan
saji diberi hiasan sedikit saus
penghargaan kepada AN jika
tomat buatan sendiri, tahu dan
AN berhasil menghabiskan
tempe goreng yang dipotong segi
makanan yang telah disajikan.
tiga dan disajikan dalam piring
Terapis juga memberikan
berhias saus tomat dan sledri, sup
ucapan selamat kepada orang
sayuran yang dipotong dengan
tua setiap kali AN makan
pisau khusus sehingga potongan
dengan baik, dan tetap
sayur lebih variatif, tumis baby
memberikan motivasi kepada
corn dan brokoli yang disajikan
orang tua jika NB belum
pada piring yang telah dihias irisan
mencapai hasil yang diinginkan.
mentimun
dan
tomat
di
pinggirnya. Adik-adik AN diberi
kebebasan untuk memberi hiasan.
5. Terapis memberikan contoh label
“nasi
goreng
sembunyi”,
kemudian mepersilahkan orang
tua dan adik-adik AN memberi
nama menunya sendiri. Labellabel yang dihasilkan antara lain:
“tahu tempe mandi saus”, “sup
pesta dansa”, “tumis bayi jagung”.
Ketika memberikan label, tampak
interaksi antara orang tua dan
anak
yang
lebih
intens,
komunikasi lebih hangat, dan
jarak yang lebih dekat.
6. AN
selalu
menghabiskan
masakan-masakan yang dimasak,
disajikan dan diberi label yang
unik, terutam ketika terapis
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mendampingi orang tua. Orang
tua juga mengatakan bahwa
dengan
kegiatan
memasak
bersama tersebut telah membuat
mereka menjadi lebih dekat
dengan adik-adik AN, dimana
sebelumnya adik-adik AN merasa
ayah mereka kurang dekat
dengan mereka karena terlalu
sibuk dengan AN.
Namun orang tua mengeluhkan
kesulitan menerapkan tekhnik ini
pagi hari karena terlalu sibuk
menyiapkan makanan untuk bekal
adik-adik AN.
Evalua
si

Orang
tua AN

9

Terapis akan menjadi fasilitator
dalam
melakukan
evaluasi
terhadap proses intervensi yang
telah dijalani

Evaluasi
menunjukkan
bahwa
shaping behavior cukup efektif
dilakukan pada AN. AN mengalami
peningkatan berat badan sebesar 8
kg. Terdapat penurunan frekuensi
kejang dari 4-6 kali dalam 2minggu,
menjadi maksimal 2 kali dalam 2
minggu

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan psikoedukasi kepada orang tua, maka perubahan yang terjadi adalah orang tua mulai
dapat memahami: 1) gangguan yang dialami AN (mental retardasi sedang dan epilepsi), sehingga orang
tua lebih sabar dan toleran dalam menghadapi dan berkomunikasi dengan AN; 2) informasi mengenai
pola makan yang sehat dan fungsi makan makanan yang sehat; 3) dampak masalah pola makan yang
dialami AN jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius; 4) informasi tentang masalah
dalam pola makan AN dapat diakibatkan oleh gangguan organis akibat epilepsi atau gangguan dalam
memproses informasi (pemahaman mengenai sensasi lapar) akibat mental retardasi; 5) tidak adanya
kedisiplinan dalam keluarga pada jadwal dan jenis makanan juga dapat memperburuk masalah pola makan
yang dialami oleh AN. Untuk selanjutnya mereka akan berusaha untuk: 1) menentukan dan menerapkan
jadwal makan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga (sehari makan 3x, dengan minimal makan
bersama-sama 2x sehari); 2) belajar melakukan diversifikasi makanan (yang meliputi jenis dan penyajian);
3) lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi AN; 4) meminta adik-adiknya
untuk juga memperhatikan pola makan AN.
Pada tahap shaping behavior terhadap AN dan keluarga untuk melakukan diversivikasi jenis dan penyajian
makanan memberikan hasil berupa kemauan AN berjanji dan patuh kepada orang tuanya terutama jika
orang tuanya meminta AN makan. AN juga berjanji untuk mengabiskan makanannya tanpa ditunggu
oleh orang tua. Setelah dibuat kesepakatan untuk memulai program diversifikasi makanan dengan jadwal
pertemuan dua kali seminggu, orang tua mulai memahami jumlah kalori yang harus dikonsumsi AN
setiap hari. Pada pertemuan berikutnya, terapis bersama orang tua melakukan praktik memasak,
menyajikan dan memberi label makanan. AN selalu menghabiskan masakan-masakan yang dimasak,
disajikan dan diberi label yang unik, terutam ketika terapis mendampingi orang tua. Pada evaluasi setelah
dilakukannya intervensi selama satu bulan, berat badan AN naik hingga delapan kg (dari 32 kg menjadi
40 kg). Frekuensi kejang yang dialami AN menurun, dari 4-6 kali dalam dua minggu menjadi maksimal
dua kali dalam dua minggu. Kenaikan berat badan ini, meskipun cukup signifikan, namun belum cukup
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memenuhi standar BBI dimana dengan tinggi badan 152 cm, seharusnya AN memiliki berat badan
sebesar 46.8 kg. Untuk itu, intervesi ini harus dilanjutkan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.
Psikoedukasi merupakan salah satu intervensi yang sangat efektif diberikan kepada lingkungan keluarga
AN, karena psikoedukasi sangat diperlukan bagi keluarga dengan anggota keluarga yang memiliki
gangguan mental. Psikoedukasi sendiri bagi AN bermanfaat untuk dapat merasa sejahtera, berfungsi
dengan optimal dan menghindari kondisi yang lebih buruk. Seluruh anggota keluarga perlu berperan
serta dalam upaya ini (Arif, 2006). Psikoedukasi yang diterapkan pada orang tua AN memberikan
informasi-informasi yang akurat tentang mental retardasi, epilepsi dan masalah dalam pola makan yang
dialami AN dan dampaknya terhadap kesehatan AN, serta pentingnya dukungan sosial bagi
perkembangan AN yang optimal. Informasi yang tepat akan menghilangkan saling menyalahkan satu
dengan lainnya, memberikan pegangan untuk dapat berharap secara realistis, dan membantu keluarga
mengarahkan sumberdaya yang mereka miliki pada usaha-usaha yang produktif (Arif, 2006). Hal ini
sesuai dengan hasil intervensi untuk orang tua AN, dimana mereka mulai memahami bagaimana
penanganan yang tepat untuk menghadapi masalah yang dialami AN serta pemberian dukungan terhadap
AN, sehingga AN dapat meningkatkan dan memperbaiki pola makannya yang kurang tepat.

Intervensi yang diberikan berikutnya untuk AN dan orang tua adalah shaping behavior dengan
fokus membentuk perilaku makan yang tepat dengan cara melakukan diversivikasi menu dan
penyajian makanan. Program intervensi behavioral biasanya tepat digunakan pada indvidu
dengan mental retardasi (Nevid, et.al., 2010). Salah satu strategi behavioral adalah melakukan
modfikasi perilaku dengan memberikan perlakuan terhadap lingkungan (Mendez & Belendez,
1997; Seth & Edelman, 2004; Geller, 2005). Selain memberikan informasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan pola makan yang sehat (jenis, jumlah, dan jadwal makan), orang tua juga
mendapat pendampingan untuk melakukan diversifikasi jenis atau menu, penyajian dan
memberikan label yang unik pada makanan. Selain orang tua, adik-adik AN pun juga dilibatkan
dalam intervensi ini. Peran dari adik-adik AN adalah untuk ikut serta memperhatikan pola
makan AN. Mereka juga terlibat untuk ikut bersama-sama menciptakan menu yang unik,
melakukan plating (penyajian di piring saji) dan memberikan label yang memancing rasa
penasaran AN.
Selain berhasil untuk diterapkan pada AN, program ini juga berhasil untuk adik-adik AN. Orang
tua mengatakan bahwa dengan kegiatan memasak bersama tersebut telah membuat mereka
menjadi lebih dekat dengan adik-adik AN, dimana sebelumnya adik-adik AN merasa ayah
mereka kurang dekat dengan mereka karena terlalu sibuk dengan AN. Namun orang tua
mengeluhkan kesulitan menerapkan tekhnik ini pagi hari karena terlalu sibuk menyiapkan
makanan untuk bekal adik-adik AN. Sehingga kegiatan ini banyak dilakukan pada siang dan
malam hari. Ibu dan ayah tetap beruasaha untuk dapat menyajikan makanan yang unik meskipun
sering kali adik-adik AN tidak dapat bergabung karena masih ada di sekolah atau terdapat
urusan lainnya. Orang tua merasa menjadi lebih kreatif dalam membuat menu baru dan
menyajikan makanan. Sementara AN sendiri sudah tidak pernah dipaksa untuk menghabiskan
makanannya. Ketika orang tua sedang sangat sibuk untuk menyajikan makanan agar lebih
menarik, AN dan adik-adik AN bahkan menawarkan diri untuk menghiasi makanannya sendiri.
Dengan demikian tekhnik shaping behavior ini efektif dalam membentuk beberpa perilaku baru
bagi keluarga AN, antara lain: 1) membentuk perilaku makan yang tepat pada AN; 2)
membentuk perilaku untuk menyajikan makanan secara menarik pada orang tua AN dan adikadik AN; 3) membentuk kedekatan anatara orang tua-anak dan perilaku lebih memperhatikan
pola makan kakak (ikut bertanggung jawab terhadap kakakaa) pada adik-adik AN.
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SIMPULAN
Intervensi psikoedukasi sangat bermanfaat bagi orang tua AN, yaitu dengan memberikan
informasi mengenai masalah pola makan AN yang diperparah dengan gangguan epilepsi dan
mental retardasinya. Selain itu, psikoedukasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung
dan memberi perhatian terhadap permasalahan AN. Sedangakan untuk intervensi shaping
behavior terhadap AN, dapat membantu AN dalam memperbaiki pola makannya. Meskipun
kenaikan berat badan AN signifikan, namun belum cukup seimbang sesuai dengan panduan
berat badan ideal. Untuk itu, intervesi ini harus dilanjutkan agar mendapatkan hasil yang lebih
optimal.
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