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ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. Z DENGAN GANGGUAN SISTEM 

PENGLIHATAN: RETINOBLASTOMA DI RUANG MELATI II  

RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 

(Septina Riyansari, 2013, 60 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Retinoblastoma adalah tumor intraokuler yang paling lazim 

ditemukan pada anak-anak usia 1-5 tahun dengan penyebab herediter maupun 

non-herediter. 

Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien anak dengan 

retinoblastoma yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 

keperawatan. 

Hasil: Diagnosa yang muncul adalah: resiko cedera berhubungan dengan 

gangguan persepsi sensori, resiko ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan 

adanya penyakit kronis: rethinoblastoma, ansietas berhubungan dengan krisis 

situasional, hospitalisasi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam 

didapatkan hasil bahwa, tidak ada cedera, status nutrisi tidak menurun, kecemasan 

pasien dan keluarga berkurang, serta muncul masalah baru yaitu, gangguan citra 

tubuh. 

Kesimpulan: Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/ keluarga sangat 

diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 

terapeutik juga dapat mendorong pasien dan keluarga untuk lebih kooperatif. 

Dengan adanya hal tersebut dapat mengatasi masalah keperawatan resiko cedera 

dan resiko ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan adanya penyakit 

kronis: rethinoblastoma. 

 

Kata Kunci: retinoblastoma, resiko cedera, resiko ketidakseimbangan nutrisi, 

ansietas 

 

 

 

 

 

 

 



NURSING CARE FOR CHILD Z WITH VISION SYSTEM DISORDER: 

RETINOBLASTOMA IN MELATI II ROOM OF DR. MOEWARDI  

HOSPITAL OF SURAKARTA 

(Septina Riyansari, 2013, 60 pages) 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Retinoblastoma is intraocular tumor that most common find in 1-5 

years old children cause of heredity or non-heredity.  

Aims: to study about nursing care in children patients with retinoblastoma 

includes reviewing, intervention, implementation, and nursing evaluation.  

Results: Diagnosis that appears is: injury risk related with sensory perception 

disorder, risk of nutrient imbalance related with chronic illness: retinoblastoma, 

anxiety related with situational crisis, hospitalization. After performing of nursing 

care during 3x24 hours, it’s obtained the results that less injury, nutrient status 

hasn’t diminished, patient and family anxiety has diminished, and appears new 

problem, that is, body images disorder.  

Conclusion: teamwork between medical-team and patient or family is greatly 

needed for nursing care successfully; therapeutic communication also may 

supports the patient and family to be more cooperative. By these matters, it could 

encounter about the problem of injury risk nursing and risk of nutrient imbalance 

related with chronic illness: retinoblastoma, anxiety related with situational crisis, 

hospitalization. 
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Pendahuluan  

Retinoblastoma adalah tumor intraokuler maligna primer masa anak yang paling 

lazim. Retinoblastoma terjadi pada kira-kira 1 dalam 18.000 bayi. 250-300 kasus 

baru terdiagnosis setiap tahun di Amerika Serikat. Terdapat pola transmisi 

herediter dan non-herediter, tidak ada prediksi jenis kelamin atau ras. Tumor 

terjadi bilateral pada 25-35 % kasus. Umur rata-rata saat diagnosis untuk tumor 

bilateral adalah 12 bulan, kasus unilateral didiagnosis pada rata-rata umur 21 

bulan. Kadang-kadang, tumor ditemukan saat lahir, saat remaja, atau bahkan pada 

masa dewasa (Nelson, 2000). 

Manifestasi klinik retinoblastoma bervariasi tergantung pada stadium waktu 

tumor terdeteksi. Tanda permulaan pada kebanyakan penderita adalah reflek pupil 

putih (leukokoria). Leukokoria terjadi karena reflek cahaya oleh tumor yang putih. 

Tanda kedua yang paling sering adalah strabismus. Tanda yang kurang sering 

meliputi pseudohipopion (sel tumor yang terletak inferior di depan iris), 

disebabkan oleh benih tumor di kamera inferior mata, hifema (darah yang terdapat 

di depan iris) akibat neovaskularisasi iris, perdarahan vitreus, atau tanda selulitis 

orbita. Pada pemeriksaan tumor  tampak sebagai massa putih, kadang-kadang 

kecil dan relative datar, kadang-kadang besar dan menonjol. Ia mungkin tampak 

nodular. Kekeruhan vitreus dan benih tumor mungkin 

nyata (Nelson, 2000). Secara umum, semakin dini penemuan tumor maka, 

semakin besar pula kemungkinan untuk menyelamatkan organ penglihatan dan 

mengurangi resiko metastase yang lebih luas. 



       Enukleasi adalah pengangkatan bola mata, untuk mangatasi kerusakan berat 

pada bola mata, kebutaan mata yang nyeri, dan lain-lain (Broker, 2009). Enukleasi 

pada retinoblastoma terindikasi jika satu mata demikian berat terlihat sehingga 

tidak ada penglihatan tersisa yang bermanfaat atau jika nyeri glaucoma telah 

berkembang sebagai komplikasi (Nelson, 2000). Tindakan ini akan 

mengakibatkan cacat pada anak, maka pertimbangan yang sangat matang perlu 

dilakukan, pada saat meminta persetujuan keluarga. Perencanaan tentang bagian 

mata yang akan di-exsisi harus dilakukan dengan seksama (Pearce,2008).  

Berdasarkan catatan bagian Rekam Medis RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 

terhitung sejak bulan Januari 2012 hingga bulan April 2013 terdapat 25 pasien 

retinoblastoma yang dirawat di RSUD Dr. Moewardi. Rata-rata pasien yang 

dirawat berumur  1-5 tahun. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun 

karya tulis ilmiah tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan 

Retinoblastoma. 

Tinjauan Pustaka 

       Retinoblastoma, yang muncul dari retina adalah tumor intraocular kongenital 

ganas yang paling umum terjadi pada masa kanak-kanak (Wong, 2009). 

Klasifikasi yang paling sering dipakai adalah klasifikasi Reese Elisworth 

(Rahman, 2008), yaitu: grup 1a, tumor soliter ukuran 4 diameter papil nervus 

optikus pada atau dibelakang ekuator. Grup 1b, tumor multiple ukuran 4 diameter 

papil nervus optikus pada atau dibelakang ekuator. Grup 2a, tumor soliter ukuran 

4-10 diameter papil nervus optikus pada atau dibelakang ekuator. Grup 2b, tumor 



multiple ukuran 4-10 diameter papil nervus optikus pada atau dibelakang ekuator. 

Grup 3a, beberapa lesi pada anterior sampai ekuator. Grup 3b, tumor soliter 10 

diameter papil nervus optikus di pasterior sampai ekuaotor. Grup 4a, tumor 

multiple lebih dari 10 diameter papil nervus optikus. Grup 4b, beberapa lesi dari 

anterior ke oraserata. Grup 5a, tumor massif setengah atau lebih retina. Grup 5b, 

vitreous sending 

Tumor anak dan bayi ini berasal dari selaput jala yang terletak antara sclera 

dan retina dan sangat jarang terjadi. Sel-sel selaput jala terbentuk pada awal 

kehamilan, di ujung penonjolan otak yang membentuk saraf mata dan selaput jala. 

Adanya penyimpangan di dalam pembelahan sel berdasarkan mutasi berulang dari 

gen retinoblastoma (gen RB) membuat tumor mulai tumbuh (Jong, 2005) 

Retinoblastoma biasanya tumbuh dibagian posterior retina. Tumor ini terdiri dari 

sel-sel ganas kecil, bulat yang berlekatan erat dengan sitoplasma sedikit. Bentuk 

roset ada. mungkin menggambarkan usaha yang gagal untuk membentuk sel 

konus dan batang. Jika timbul dalam lapisan inti interna, tumor itu tumbuh ke 

dalam ruang vitreus. Pertumbuhan endofitik ini mudah dilihat dengan 

oftalmoskop. Tumor eksofitik (yang timbul dalam lapisan inti eksterna dan 

tumbuh kedalam ruang sub-retina, dengan ablasi retina) tersembunyi dan 

didiagnosis lebih sukar. Fragmen tumor mungkin lepas dari tumor endofitik dan 

mengambang dalam ruang vitreus untuk “menyemai” bagian–bagian lain retina. 

Persemaian vitreus berkaitan dengan tumor besar (biasanya diameter lebih dari 5 

disk) dan berprognosis buruk. Perluasan retinoblastoma kedalam koroid biasanya 

terjadi pada tumor yang masif dan mungkin menunjukan peningkatan 



kemungkinan metastasis hematogen. Perluasan tumor melalui lamina kribosa dan 

sepanjang saraf mata dapat menyebabkan keterlibatan susunan saraf pusat. Invasi 

koroid dan saraf mata meningkatkan resiko penyakit metastasis (Nelson, 2000). 

Sel tumor juga dapat bermigrasi ke jaringan dan system organ yang jauh letaknya 

(Kowalak, 2011). 

Menurut James dkk (2006), anak dapat datang (pada usia rata rata 8 bulan jika 

diturunkan dan 25 bulan bila sporadic) dengan: 

a. Refleksi pupil putih (leukokoria) karena tumor pucat yang meninggi dikutub 

posterior mata. Kadang tumor tampak bilateral. 

b. Stabismus karena penurunan penglihatan. 

c. Kadang mata merah yang nyeri 

       Pemeriksaan laboratorium dan uji diagnostic menurut Muscari (2005) antara 

lain: 

a. Hitung darah lengkap (HDL) 

Urinalisis dan kimia darah diprogramkan untuk mengkaji status kesehatan 

secara umum. 

b. Apusan darah perifer 

Diambil untuk menentukan jenis sel dan maturitasnya. 

c. Sinar X dada 

Diambil pada semua anak sebagai dasar atau  untuk diagnosis. 

d. Ultrasonografi 

Sering digunakan sebagai alat untuk skrining. 

e. Teknik Pencitraan ( CT Scan, Ultrasonografi, MRI) 



Digunakan untuk mendeteksi massa tumor padat. 

f. Biopsi 

Sangat kritis dalam mementukan klasifikasi dan tahap kanker. 

       Terapi baku untuk penyakit unilateral adalah enukleasi, meskipun cara lain 

seperti kemoterapi dan iradiasi cahaya eksternal mungkin lebih sesuai untuk lesi 

kecil tunggal atau multipel. Jika tumor sedemikian kecilnya sehingga visus yang 

bermanfaat bisa diselamatkan, iradiasi mungkin lebih dipilih (Nelson, 2000). 

       Untuk penderita dengan penyakit bilateral, usaha harus dilakukan untuk 

menyelamatkan penglihatan yang berguna setidak-tidaknya satu mata dengan 

menggunakan radioterapi dan/ atau kemoterapi. Radiasi mungkin diberikan secara 

bilateral dari sebelah luar karena mata yang tampaknya lebih terlihat mungkin 

mempunyai respon lebih dramatis dan lebih mungkin terselamatkan. Sebaliknya, 

jika satu mata demikian berat terlihat sehingga tidak ada penglihatan tersisa yang 

bermanfaat atau jika nyeri glaucoma terlah berkembang sebagai kompilasi, maka 

enukleasi terindikasi. Jika enukleasi dilakukan, usaha harus dilaksanakan untuk 

mereseksi saraf mata sebanyak mungkin (10 mm atau lebih). Terapi radiasi 

memerlukan sedasi harian atau mungkin anestasi harian (Nelson, 2000). 

Resume Keperawatan 

       Klien masuk Rumah Sakit tanggal 22 April 2013 pukul 10.30 WIB, RM: 

01153367, ruang Melati II dengan diagnosa masuk Retinoblastoma. Pengkajian 

dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013 pukul 12.45 WIB. Informasi didapatkan dari 

data rekam medis dan wawancara dengan ibu klien. 



Identitas Pasien, nama An. Z, lahir di Sragen pada tanggal 2 Maret 2009, umur 4 

tahun, 2 bulan, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan TK A, alamat 

Patihan Tanon Sragen. 

       Identitas orangtua, ayah Tn. N, usia 41 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan 

pedagang, agama Islam, alamat Patihan Tanon Sragen. Ibu, nama Ny. S, usia 40 

tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Patihan 

Tanon Sragen. 

Pembahasan  

       Pengkajian dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013 pukul 12.45 WIB di ruang 

Melati II RSUD Moewardi. Dari hasil pengkajian diperoleh data sebagai berikut: 

dari pemeriksaan fisik yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut: keadaan 

umum pasien lemah dan kurus, kesadaran compos mentis. Tanda-tanda vital 

didapatkan hasil suhu 37˚C, nadi 94 kali/menit, respirasi: 28 kali/menit, tekanan 

darah 100/70 mmHg. Pengukuran antopometri, tinggi badan 92 cm, berat badan 

11 kg, lingkar lengan atas 14 cm, lingkar kepala 44 cm, lingkar dada 47 cm. Dari 

interpretasi Z-score diperoleh hasil = -2SD. 

       Sedangkan, dari pemeriksaan head to toe, diperoleh data rambut pendek, 

lurus, jarang (seperti rambut jagung). Mata kanan, penglihatan baik, konjungtiva 

tidak anemis, sclera tidak ikterik, simetris. Mata kiri, bola mata sudah diambil, 

terdapat tumor. Hidung, fungsi penciuman baik, simetris. Telinga simetris, 

serumen dalam batas normal. Mulut, mukosa bibir lembab, tidak ada stomatitis. 

Leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. 



       Paru-paru, inspeksi: pengembangan dada kanan-kiri simetris, palpasi: 

fremitus kanan sama dengan kiri, perkusi: sonor, auskultasi: tidak ada suara 

ronkhi maupun wezhing. Jantung, inspeksi: IC tampak, palpasi: IC kuat angkat, 

perkusi: batas jantung tidak melebar, auskultasi bunyi jantung satu dan dua sama. 

Abdomen, inspeksi: tidak ada lesi, auskultasi: bising usus 29 kali/menit, palpasi: 

tidak ada masa, tidak ada yeri tekan, hepar tidak teraba, perkusi: timpani. 

Ekstremitas atas: tangan kiri terpasang infuse RL (mikro, 16 tpm), gerak tangan 

kanan-kiri aktif, akral hangat. Ekstremitas bawah: gerak kaki kanan-kiri aktif. 

       Penulis tidak melakukan pengkajian Denver Development Screening Test 

(DDST) dikarenakan kondisi klien yang lemah dan pusing apabila berdiri. 

Resiko cedera pada An. Z khususnya berhubungan dengan gangguan persepsi 

sensori (Wilkinson & Ahern, 2012). Diagnose ini diangkat oleh penulis karena 

saat pengkajian penulis menemukan informasi yang didapat dari orangtua An Z 

bahwa, anaknya kesulitan dalam bergerak karena pandangan matanya berkurang. 

Selain itu bola mata kiri sudah diambil pada tanggal 9 Oktober 2012. Hal itu 

sangatlah mengganggu pandangan. 

       Resiko ketidakseimbangan nutrisi pada An Z khususnya berhubungan dengan 

adanya penyakit kronis : Rethinoblastoma (Wilkinson & Ahern, 2012). Diagnose 

ini diangkat oleh penulis karena dalam pengkajian didapatkan bahwa 

Antropometri: Tinggi badan 92 cm, berat badan 11 kg, lingkar lengan atas 14 cm, 

lingkar kepala 44 cm, lingkar dada 47 cm. Dari interpretasi Z-skore diperoleh 

hasil = -2 SD (resiko gizi kurang). Biochemical Data: pemeriksaan Hb tanggal 1 

Mei 2013= 10.8 g/dl. Clinical Sign: anak kurus; rambut lurus, pendek dan jarang 



(seperti rambut jagung). Dietry History: anak tidak mau makan sayur.. Etiologi 

yang dirumuskan penulis adalah karena adanya penyakit kronis.  

       Ansietas pada An. Z dan keluarga khususnya berhubungan dengan krisis 

situasional dan hospitalisasi (Wilkinson & Ahern, 2012). Tanda ansietas pada 

anak sangat bervariasi, tergantung pada tingkat perkembangan, temperamen, 

pengalaman masa lalu dan keterlibatan orangtua (Carpenito, 2009). Ansietas pada 

anak dapat meningkat pada perpisahan dengan orangtua, perubahan rutinitas 

biasa, lingkungan yang asing, prosedur yang menyakitkan dan ansietas orangtua 

(Carpenito, 2009). Perawat harus mengkaji perubahan pola kesehatan fungsional 

untuk mendeteksi adanya ansietas. Diagnose ini penulis angkat karena pada saat 

pengkajian penulis mendapatkan data dari Ibu An. Z mengatakan merasa cemas 

dengan kondisi anaknnya, Ibu An Z juga mengatakan anaknya menderita tumor 

dan harus menjalani kemoterapi. An. Z juga mengatakan merasa takut apabila 

disuntik. Selain itu, anak juga gelisah saat ada petugas yang mendatanginya.  

Simpulan  

1. Retinoblastoma merupakan tumor ganas yang muncul pada retina dan terjadi 

pada anak-anak usia antara 6 minggu sampai usia prasekolah. Dari hasil 

pengkajian asuhan keperawatan, didapatkan Anak dan keluarga dapat 

mengatasi dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi. 

2. Setelah dilakukan pengkajian dan analisa kasus, penulis menemukan tiga 

masalah kesehatan yaitu: resiko cedera berhubungan dengan gangguan 

persepsi sensori; resiko ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan 



adanya penyakit kronis: rethinoblastoma; ansietas berhubungan dengan krisis 

situasional, hospitalisasi. 

3. Dari ketiga masalah keperawatan diatas, dilakukan tindakan keperawatan 

dengan kriteria waktu 3x24 jam untuk setiap masalah keperawatan.  

4. Setelah dilakukan tindakan keperawatan  selama 3x24 jam, diperoleh hasil 

bahwa dua masalah teratasi dan satu masalah teratasi sebagian. Agar dapat 

mencapai tujuan dan sasaran, pemberian asuhan keperawatan pada An. Z 

harus dilakukan secara continue. 

5. Pada hari ketiga muncul masalah baru, yaitu ganggguan citra tubuh 

berhubungan dengan perubahan dalam penampilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Broker, Chris. 2009. Ensiklopedia Keperawatan.Alih bahasa Andry H dkk editor 

bahasa Indonesia Estu Tiar. Jakarta :EGC 

Carpenito, Lynda jual. 2009. Diagnosa Keperawatan : Aplikasi pada Praktek 

Klinis Edisi 9. Alih bahasa Kusrini Semarwati Kadar editor bahasa Indonesia 

Eka Anisa, Mardella, Meining Issuryanti. Jakarta : EGC 

Christense, Paula J. 2009. Proses Keperawatan : Aplikasi Model Konseptual Edisi 

4 alih bahasa Yuyun Yuningsih, Yasmin Asih editor bahasa Indonesia Egi 

Komara Yudha,Nike Budhi Subekti. Jakarta : EGC 

Doenges, Marilynn E. 2000. Rencana Asuhan Keperawatan: Pedoman untuk 

Perencanaan dan Pendokumentasian Perawatan Pasien. Jakarta: EGC 

Engel, Joyce. 2009. Pengkajian Pediatrik. Jakarta: EGC 

Hull, David & Derek I. Johnston. 2009. Dasar-Dasar Pediatrik. Jakarta: EGC 

James, dkk. 2006. Lecture Notes Oftalmologi Edisi 9.Alih bahasa dr. Asri D, 

Rachmawati. Jakarta: Penerbit Erlangga 

Jong, Winde. 2005.Kanker, Apakah Itu ? Pengobatan, Harapan Hidup, dan 

Dukungan Keluarga.Alih bahasa Astoeti Suharto. Jakarta : Arcan 

K. Eileen Allen, Lynn. 2010. Profil Perkembangan Anak Prakelahiran Hingga 

Usia 12 Tahun. Jakarta: PT. Indeks 

Kowalak. 2011. Buku Ajar Patofisiologi. Jakarta: EGC 

Muscari, Mary E. 2005. Keperawatan Pediatrik Edisi 3.Alih bahasa Alfrina. 

Jakarta : EGC 

Nelson. 2000. Ilmu Kesehatan Anak Nelson Volume 1.Editor Richard E, 

dkk.Editor Edisi Bahasa Indonesia A. Samik W.Edisi 15. Jakarta: EGC 

Nelson. 2000. Ilmu Kesehatan Anak Nelson Volume 3.Editor Richard E, 

dkk.Editor Edisi Bahasa Indonesia A. Samik W.Edisi 15. Jakarta: EGC 

Paduppai, Suliati. 2010. Characteristic of Retinoblastoma Patiens at Wahidin 

Sudiro Husodo Hospital 2005-2010. The Indonesian Journal of Medical 

Science.2.No. 1: Juli 2010: 1-7 

Pearce,Evelyn C. 2008. Anatomi dan FIsiologi untuk Paramedic.Jakarta : 

Gramedia 

Rahman, Ardizal. 2008. Deteksi Dini dan Penatalaksanaan 

Retinoblastoma.Majalah Kedokteran Andalas.18 Oktober 2008: 57-62 



Sloane, Ethel. 2004. Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula. Jakarta: EGC 

Suparman, Yupi. 2004. Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak. Jakarta: 

EGC 

Wilkinson, Judith M. 2012. Buku Saku Diagnosa Keperawatan Edisi 9.Alih 

bahasa Esty Wahyuningsih. Jakarta: EGC 

Wong, Donna L. 2009. Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Volume I.Alih bahasa 

Agus Sutarna dkk. Jakarta : EGC 

 


