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Retardasi Mental

• Keadaan perkembangan mental > terhenti / tidak lengkap, 
ditandai : hendaya ketrampilan selama masa 
perkembangan> (kognitif, bahasa, motorik dan sosial)

• RM dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau
gangguan fisik lainnya. (PPDGJ III)

• RM : disabilitas dengan limitasi/keterbatasan yang bermakna
pada fungsi intelektual / perilaku adaptif (terjadi <18 tahun)  
(AAMR, 2002)



Epidemiologi Reatardasi Mental

Prevalensi RM pada populasi umum sebesar
1%. 

◦ RM ringan 85% kasus
◦ RM Sedang 10% 
◦ RM berat 3-4%
◦ RM sangat berat 1-2%

Laki-laki:perempuan 3:2
1/3 RM ringan tidak ditemukan etiologic yang 
jelas



Retardasi Mental

Etiologi

- Genetik (down syndrome)

- Prenatal (TORCH, sifilis, HIV)

- Perinatal (trauma saat kelahiran, 

prematuritas)

- Lingkungan

- Neuropsikiatri

- Kondisi medis (meningitis)



Retardasi Mental

Pedoman Diagnostik
• IQ bukan satu-satunya karakteristik RM. Penilaian

tingkat kecerdasan > semua informasi yang tersedia, 

temuan klinis, perilaku adaptif, hasil tes psikometrik. 

Penilaian diagnostik > dilakukan terhadap kemampuan

umum global ability. 

• Diagnostik pasti :harus ada penurunan tingkat

kecerdasan > berkurangnya kemampuan adaptasi

lingkungan sosial serta penurunan interaksi.



Derajat Retardasi Mental Berdasarkan PPDGJ III

➢ Retardasi Mental Ringan

➢ Retardasi Mental Sedang 

➢ Retardasi Mental Berat

➢ Retardasi Mental Sangat Berat

➢ Retardasi Mental Lainnya

➢ Retardasi Mental Tidak Tergolongkan



RETARDASI MENTAL RINGAN

• Tes IQ : 50-69

• Pemahaman & penggunaan Bahasa terlambat , namun

sebagian besar dapat mencapai kemampuan berbicara

untuk keperluan sehari-hari. Kebanyakan juga dapat mandiri

penuh (merawat diri sendiri) walaupun agak lambat

• Kesulitan utama : akademik, dan masalah membaca dan 

menulis.



RETARDASI MENTAL SEDANG

• Tes IQ : 35-49

• Lambat dalam pemahaman dan penggunaan bahasa, prestasi

akhir terbatas.

• Tingkat perkembangan bahasa bervariasi: percakapan

sederhana atau hanya dapat berkomunikasi seadanya untuk

kebutuhan dasar

• Ketrampilan merawat diri dan ketrampilan motoric terhambat



RETARDASI MENTAL BERAT

• Tes IQ : 20-34

• Pada umumnya mirip : retardasi mental sedang : 

-gambaran klinis

-adanya etiologi organik

-tingkat prestasi lebih rendah

• Menderita gangguan motorik mencolok, adanya kerusakan

perkembangan susunan saraf pusat



RETARDASI MENTAL SANGAT BERAT

• IQ < 20

• Pemahaman dan penggunaan bahasa terbatas, maks mengerti

perintah dasar dan mengajukan permohonan sederhana.

• Keterampilan visuo-spasial yang paling dasar dan sederhana : 

memilih dan mencocokkan

• Tidak atau hanya mempunyai sedikit sekali kemampuan

mengurus sendiri kebutuhan dasar , senantiasa membutuhkan

bantuan dan pengawasan



Retardasi Mental Lainnya

➢ Penilaian tingkat retardasi mental dengan prosedur biasa sulit

dilakukan karena ada gangguan sensorik atau fisik

➢ Jelas terdapat retardasi mental namun tidak ada informasi yang 

cukup untuk menggolongkannya ke dalam salah satu kategori

Retardasi Mental yang Tidak Tergolongkan



Retardasi Mental

Tatalaksana
Pendidikan:

◦ Mempergunakan dan mengembangkan sebaik-baiknya kapasitas

yang ada. 

◦ Memperbaiki sifat sifat yang salah atau antisosial. 

◦ Mengajarkan skill 

Latihan :

◦ Latihan dirumah: skill bertahan hidup: makan, minum, berpakaian, 

kebersihan, dll

◦ Latihan di sekolah: interaksi dengan teman, guru

◦ Latihan teknis: diberikan sesuai minat anak, jenis kelamin anak









Gangguan
Spektrum Autisme
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Autisme

• Suatu gangguan neurodevelopmental <3 tahun. 

• ICD-X10: gangguan perkembangan pervasif. 

Definisi 



Epidemiologi Autisme

Prevalensi secara umum 1% 

◦ Laki-laki>>>>

◦ Pada perempuan autisme > gejala yang 

lebih berat , tes intelegensi : hasil lebih

rendah

◦ Prevalensi meningkat > keluarga dengan

gangguan yang sama



Autisme

• Psikososial: keluarga tdk harmonis, orangtua emosional, kaku dan 

obsesif

• Biologis: hubungan erat RM (75-80%), meningkatnya insidens

gangguan kejang (25%). SSP: genetic, perinatal, dan hipotesis

kelainan neurochemistry otak

• Imunologi: antibodi ibu > merusak jaringan saraf otak janin

• Infeksi virus: congenital rubella, herpes simplex, encephalitis, 

cytomegalovirus

Etiologi



Autisme

• Gangguan kualitatif : interaksi dan komunikasi sosial

• Pola perilaku, aktivitas, dan minat yang repetitif, terbatas dan 

stereotipikal

• Gangguan kognitif

• Gangguan pada perilaku motorik

• Reaksi abnormal terhadap perangsangan indera

• Gangguan tidur dan makan

• Gangguan afek dan mood/perasaan/emosi

• Perilaku yang membahayakan diri sendiri

Gambaran Klinis



Autisme

• Gangguan perkembangan pervasif : kelainan perkembangan <3 th.

Kelainan fungsi interaksi sosial, komunikasi, perilaku terbatas dan 

repetitif

• Tidak jelas ada perkembangan normal sebelumnya, tapi bila ada, 

kelainan perkembangan jelas <3 th

• Selalu ada hendaya kualitatif interaksi sosial timbal balik

• Hendaya kualitatif komunikasi

• Pola perilaku, minat, dan kegiatan terbatas, berulang, stereotipik

• Semua tingkatan IQ dapat ditemukan, tetapi ¾ kasus terdapat RM

Kriteria Diagnosis



Autisme

• Tujuan : mengurangi masalah perilaku, meningkatkan

kemampuan belajar, mampu bersosialisasi dan beradaptasi

• Pendekatan edukatif: harus tetap sekolah.

• Bahasa dan komunikasi difokuskan pembicaraan kehidupan

sehari-hari. 

• Terapi perilaku: Modifikasi perilaku yang spesifik dan 

disesuaikan kebutuhan

Tatalaksana



Autisme

Farmakologi : 

- Antipsikotik: memblok reseptor dopamin. Mengurangi

agresivitas / perilaku mencederai diri. Cth: Risperidone

- SSRI

- Methylphenidate: menurunkan hiperaktivitas dan inatensi

- Clomipramine: antidepressan

- Clonidine: menurunkan aktivitas noradrenergik

Tatalaksana







ADHD 
(Attention Deficit 

Hiperactivity Disorder)
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ADHD

• ADHD/ GPPH (Gangguan Pemusatan Perhatian dan 

Hiperaktivitas)

• > Suatu kondisi anak menunjukkan perilaku hiperaktif, 

impulsif dan sulit memusatkan perhatian ,  timbulnya lebih

sering dan lebih berat

• DSM-V: ADHD umumnya muncul <12 tahun



Epidemiologi ADHD

• Prevalensi di seluruh dunia 2-9,5% 

anak-anak usia sekolah

• Indonesia : 4,2 - 26,4%.

• Angka kejadian ADHD pada anak usia

sekolah > usia remaja dan dewasa

• Laki-laki > perempuan ,  rasio 3-4 : 1



ADHD 

Etiologi 

Belum diketahui penyebab pasti namun dalam penelitian

terdapat keterlibatan :

◦ Faktor genetik

◦ Struktur anatomi

◦ Neurochemistry 



ADHD Kriteria Diagnostik
1. Salah satu dari (1) atau (2) 

(1) Terdapat min. 6 gejala inatensi (tidak mampu memusatkan perhatian) dalam kurun

waktu 6 bulan.

a. Sering gagal memusatkan perhatian pada hal kecil /membuat kesalahan yang ceroboh

(tidak hati-hati)

b. Sering sulit mempertahankan perhatian saat melaksanakan tugas / kegiatan bermain

c. Sering tampak tidak mendengarkan (acuh) saat diajak bicara langsung

d. Sering tidak mampu mengikuti petunjuk dan gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah

dan tugas (tidak disebabkan oleh perilaku menentang atau kegagalan memahami petunjuk)

e. Sering sulit mengorganisir tugas dan kegiatan



ADHD Kriteria Diagnostik
f. Sering menghindar, tidak suka/enggan terlibat dalam tugas yang memerlukan

konsentrasi yang lama

g. Sering menghilangkan benda yang diperlukan untuk melaksanakan tugas / kegiatan

h. Perhatian sering mudah dialihkan oleh stimulus dari luar

i. Sering lupa dalam kegiatan sehari-hari

(2) Terdapat min. 6 gejala Hiperaktif dan impulsivitas yang menetap dalam

kurun waktu 6 bulan.

Hiperaktivitas: 

a. Sering tangan dan kakinya tidak bisa diam, tidak bisa duduk diam, terus

bergerak dengan gelisah

b. Sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas. Tidak bisa diam



ADHD Kriteria Diagnostik
c. Sering berlari-lari / memanjat berlebihan dalam situasi yang tidak sesuai

d. Sering mengalami kesulitan bermain / mengikuti kegiatan yang memerlukan

ketenangan

e. Sering “bergerak” (atau bertindak seperti digerakkan mesin)

f. Sering bicara berlebihan

Impulsivitas: 

a. Sering melontarkan jawaban sebelum pertanyaan selesai ditanyakan. 

b. Sering sulit menunggu giliran.

c. Sering menyela / menginterupsi orang lain



ADHD Kriteria Diagnostik

3. Gejala-gejala tersebut timbul <12 tahun.

4. Gejala yang menimbulkan gangguan tersebut terjadi min. pada 2 situasi/ 

tempat yang berbeda (di sekolah atau di tempat bermain dan di rumah)

5. Gejala-gejala ini terbukti menimbulkan gangguan klinis pada fungsi sosial, 

akademik, dan okupasional

6. Gejala-gejala tersebut tidak disebabkan oleh gangguan yang lain: 

perkembangan pervasif, skizofrenia / psikotik dan tidak diakibatkan gangguan

mental lain (misalnya : gangguan cemas, gangguan kepribadian)



ADHD- DIAGNOSIS> PPDGJ III (F90. Gangguan Hiperkinetik)

1. Ciri-ciri utama :berkurangnya perhatian dan aktivitas berlebihan pada lebih dari 1 

situasi

2. Berkurangnya perhatian tampak jelas > ditinggalkannya tugas sebelum selesai.  

Hiperaktivitas : kegelisahan yang berlebihan

3. Gambaran penyerta tidak diperlukan untuk mendiagnosis namun dapat

mendukung. 

4. Penyerta berupa: kecerobohan dalam hubungan sosial, kesembronoan dalam

situasi berbahaya, 

5. secara impulsif melanggar tata tertib.

6. Gangguan belajar serta kekakuan motorik sangat sering terjadi dan harus dicatat

terpisah



TATALAKSANA ADHD

• Tujuan : memperbaiki pola perilaku dan sikap > 

menjalankan fungsinya sehari-hari.

Psikofarmakologi

• Obat lini pertama: Gol. Psikostimulan (metilfenidat, 

deksamfetamin,  pamolin), Gol. Non psikostimulan

(Atomoxetine)

• Obat lini kedua: Gol. Antidepresan (SSRI, SNRI, trisiklik), Gol.  

Antipsikotik (Atipikal, tipikal), Gol. Antikonvulsan

(Carbamazepin,  asam Valproat), Gol. α agonis (klonidin)



TATALAKSANA ADHD

Pendekatan Psikososial

1. Adanya pelatihan keterampilan sosial.

2. Edukasi bagi orangtua dan guru

3. Modifikasi perilaku







TERIMAKASIH ☺

http://bit.ly/2PfT4lq

