
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit kronis merupakan kondisi yang mempengaruhi fungsi sehari-

hari selama lebih dari 3 bulan dalam setahun, yang menyebabkan hospitalisasi 

dari 1 bulan dalam setahun atau (pada saat didiagnosis) cenderung mengalami 

perawatan di rumah sakit secara  berulang (Wong, 2003). Salah satu penyakit 

kronis yang banyak diderita anak adalah Leukemia Limfositik Akut atau biasa 

di sebut LLA.  Insiden tertinggi  penyakit LLA  terdapat pada usia 3-7 tahun, 

dan menurun pada usia 10 tahun (Hoffbrand, 2005). 

Berdasarkan data tahun 2010 dari American Cancer Society, jumlah 

penderita kanker LLA didunia sebanyak 1.529.560 orang. Di Negara Amerika 

Serikat sebanyak 569.490 orang. Data dari Departemen Kesehatan RI tahun 

2010 di Indonesia menunjukkan jumlah kanker sebanyak 24.352 orang anak. 

Provinsi Jawa Tengah terdapat 100 per 2456 anak menderita Leukemia 

Limfositik Akut (Sukardja, 2004). 

Pasien yang mengalami penyakit kronis seperti leukemia akan 

mengalami ketergantungan pada keluarga akibat dari keterbatasan dan 

ketidakmampuan sebagai respon dari rasa sakit dan trauma. Penyakit kronis 

seperti leukemia akan menimbulkan stress pada anak dan keluarga (Mussatto, 

2006). Anak yang menderita leukemia sangat membutuhkan perhatian yang 

serius, komitmen dan perjuangan yang berat bagi anggota keluarga untuk 
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merawatnya. Tidak semua anggota keluarga dapat menerima dan 

menyesuaikan diri dengan cepat. Keluarga merasa bersalah, marah, dan stress 

menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu penyakit leukemia yang diderita 

anak juga memberi dampak pada kehidupan keluarga dalam hal psikologis, 

ekonomi, emosi dan sosial sehingga membutuhkan penyesuaian (Mussatto, 

2006). 

Bernard (2009) yang meneliti mengenai Psychological Effects of 

Physical Illness and Hospitalisation on the Child and the Family 

menyebutkan sebagian besar orang tua yang mempunyai anak penderita 

leukemia merasakan beban yang berat baik beban moral maupun material. Hal 

ini disebabkan selain harus terus memonitor tumbuh kembang si anak, biaya 

yang dibutuhkan untuk transfusi darah juga tergolong sangat mahal, bisa 

menghabiskan jutaan rupiah tiap bulannya. Selain biaya yang menjadi 

masalah, yang menjadi persoalan lainnya adalah penyakit ini merupakan 

penyakit yang diidap seumur hidup, artinya penyakit ini merupakan penyakit 

yang tidak dapat sembuh. Tindakan medis yang dilakukan selama ini bukan 

menyembuhkan akan tetapi sebagai supportif dan bersifat sementara untuk 

mempertahankan hidup. 

Lanni (2008) menyatakan bahwa orangtua yang memiliki anak dengan 

penyakit Leukemia mengalami beban pikiran seperti kecemasan dan stress. 

Masalah biaya dan resiko paling parah yang akan dihadapi oleh anak 

merupakan faktor utama kecemasan orang tua.  Hawari (2000) menyebutkan 

bahwa kecemasan dapat menjadi reaksi emosional yang normal di beberapa 
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situasi lainnya. Misalnya kecemasan orangtua ketika menghadapi anak yang 

sakit, bukan hanya sakit yang kronik, sakit demam biasa pun hampir setiap 

orangtua sering tidak dapat tidur di malam hari sampai panas tubuh anaknya 

dapat di kontrol atau berubah menjadi suhu tubuh yang normal, demikian pula 

dengan anak yang harus menghadapi transfusi darah setiap satu sampai dua 

kali per bulan (Jones, 2003). 

Data yang diperoleh peneliti dari rekam medik RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta menyebutkan pada tahun  2010 terdapat pasien leukemia pada anak 

sebanyak  203 pasien yang melakukan kunjungan, sedangkan data pada bulan 

Januari hingga November 2011 tercatat 106 pasien. Pasien di Melati  II RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2010 tercatat 46 pasien. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan  oleh peneliti pada tanggal 13 

Desember 2011 diperoleh data dari 3 orang ibu yang menunggu anaknya yang 

menderita leukemia. Hasil wawancara sekilas menunjukkan semua ibu 

menyatakan bahwa anaknya yang mengeluh sakit nyeri pada kaki, nyeri pada 

sendi tangan oleh ibu hanya dipijat. Ibu mengira bahwa anak mengeluh sakit 

nyeri akibat dari terlalu lama bermain sehingga anak kecapaian. Anak yang 

mengalami demam oleh ibu hanya diberi obat penurun panas yang dibeli dari 

warung. Terdapat  satu orang ibu yang juga memeriksakan anak ke 

puskesmas, dan mendapat obat penurun panas, serta obat pereda nyeri. Namun 

seiring dengan waktu, anak tidak kunjung sembuh. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam 
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mengenai gambaran tindakan orang tua yang mempunyai anak dengan 

penderita leukemia di Ruang Melati II RSUD Dr. Moewardi Surakarta?” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu bagaimana gambaran tindakan  orang tua yang mempunyai 

anak dengan penderita leukemia di Ruang Melati II RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran tindakan  orang tua yang mempunyai anak 

dengan penderita leukemia di Ruang Melati II RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran tindakan orang tua pada saat anak leukemia 

mengalami gangguan perdarahan dan lebam-lebam.  

b. Mengetahui gambaran tindakan orang tua pada saat anak leukemia 

mengalami nyeri pada bagian tangan dan mengalami nyeri pada bagian 

kaki. 

c. Mengetahui gambaran tindakan orang tua pada saat anak leukemia 

mengalami demam panas  

d. Mengetahui gambaran tindakan orang tua pada saat anak leukemia 

sakit mengalami batuk pilek.  
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e. Mengetahui gambaran tindakan orang tua pada saat anak leukemia  

sering cepat lelah, dan sering terlihat pucat.  

 
 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perawat 

Sebagai informasi dan masukan dalam peningkatan pelayanan untuk 

melaksanakan tindakan keperawatan. 

2. Bagi Institusi pendidikan 

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi  dalam 

bidang ilmu keperawatan, khususnya keperawatan keluarga tentang 

pengalaman orang tua yagn menderita penyakit leukemia. 

3. Bagi institusi rumah sakit 

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam pemberian 

asuhan keperawatan, diharapkan perawat tetap memperhatikan kondisi 

orang tua pasien dalam mendampingi anaknya selama perawatan di rumah 

sakit. 

4. Bagi Peneliti 

Merupakan pengalaman nyata bagi peneliti untuk mempraktekkan 

ilmu keperawatan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan akademik 

serta dapat menambah wawasan mengenai pengalaman orang tua yang 

mempunyai anak penderita leukemia. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan  antara lain: 

1. Aritonang (2009) ”Pengalaman Orang Tua dalam Merawat Anak Penderita 

Penyakit Kronis.” Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Metode 

penelitan menggunakan deskriptif, dengan rancangan ekslporatif. Jumlah 

sampel sebanyak 5 orang sampel. Data penelitian diperoleh dengan 

wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar orang tua mengalami kesulitan  dalam perawatan anak yang 

menderita penyakit thalasemia, sebagai akibat dari keterbatasan biaya, 

pengetahuan, rasa iba. 

2. Anne (2007) Brief Report: Parenting Stress and Quality of Life During 

Treatment for Childhood Leukemia Predicts Child and Parent Adjustment 

After Treatment Ends. Penelitian kuantitatif dengan sampel 29 orang tua 

yang terdiri dari ayah dan ibu dengan anak sakit lukemia. Metode 

penelitian dengan pendekatan longitudinal. Analisis data menggunakan uji 

korelasi Pearson product  moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang kuat antara tingkat stress dengan kualitas hidup orang 

tua. Semakin tinggi stres orang tua, semakin menurun kualitas hidupnya. 

3. Michelle, dkk (2011) Improving Informed Consent: Suggestions From 

Parents of Children With Leukemia. Penelitian kualitatif, dengan 140 

sampel orang tua. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan fokus 

group. Wawancara pertama dilakukan pada bulan pertama, dan wawancara 

kedua dilakukan pada bulan keenam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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orang tua yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai  

pengalaman selama perawatan anak menderita leukemia akan lebih 

terbuka dalam menyatakan pendapat dan pengalaman selama perawatan 

anak sakit leukemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




