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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Leukemia limfoblastik akut (LLA) merupakan leukemia yang paling 

banyak di derita oleh anak-anak. insiden tertinggi terdapat pada usia 2-6 tahun, 

dan menurun pada usia 10 tahun. Menurut American Cancer Society (2011) 

kejadian LLA di amerika mencapai 13% atau sekitar 5.730 dari 44.600 

penduduk, dengan angka kematian mencapai 1.420 penduduk. Insiden 

pertahun LLA adalah 40 anak per 1.000.000 anak di bawah usia 15 tahun. 

LLA menyebabkan sekitar 75% kasus, dan sisanya 20% Leukemia non 

limfoblastik akut (Nelson, 2010). 

LLA merupakan sekumpulan penyakit yang ditandai oleh adanya 

akumulasi leukosit ganas dalam sumsum tulang dan darah. Jika anak positif 

terkena LLA maka anak harus dilakukan terapi pemeliharaan yang cukup 

panjang (2-3 tahun), ataupun mendapatkan kemoterapi sehingga anak harus 

mengalami frekuensi hospitalisasi yang berbeda antara anak yang satu dengan 

anak yang lain (Hoffbrand, 2012). 

Perawatan di rumah sakit atau hospitalisasi adalah saat masuknya 

seseorang penderita ke dalam suatu rumah sakit (Dorlan, 2012). Selama di 

rumah sakit anak sering mengalami krisis penyakit seperti stress akibat 

perubahan keadaan dan rutinitas lingkungan, serta krisis hospitalisasi karena 

anak memiliki jumlah mekanisme koping yang terbatas untuk menghadapi 
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hal-hal yang menimbulkan tekanan (stressor). Stressor utama dari hospitalisasi 

yaitu perpisahan, kehilangan kendali, cidera tubuh, dan nyeri.  

Hospitalisasi memberikan efek pada anak sebelum, selama 

hospitalisasi dan setelah pemulangan (Hockbenberry, 2011). Efek positif dari 

hospitalisasi yaitu anak pulih dari sakitnya dan memiliki koping menghadapi 

masalah yang lebih banyak dari pada anak lain yang tidak memiliki 

pengalaman hospitalisasi. Selain itu anak juga bisa belajar bersosialisasi di 

rumah sakit dengan teman sebaya, teman yang lebih muda atau teman yang 

lebih tua. Sebaliknya hospitalisasi juga dapat menimbulkan perubahan yang 

negatif yaitu anak akan takut dengan lingkungan baru, hilang kontrol terhadap 

dirinya sendiri, anak lebih sering menangis, manja dan agresif, mengalami 

depresi dan regresi atau kemunduran perkembangan. 

Perawatan di rumah sakit sering kali dipersepsikan anak pra sekolah 

sebagai hukuman sehingga anak merasa malu, bersalah, atau takut. Ketakutan 

anak terhadap perlukaan muncul karena anak menganggap tindakan dan 

prosedurnya mengancam integritas tubuhnya (Supartini, 2004). Reaksi 

tersebut dipengaruhi oleh usia perkembangan, pengalaman sebelumnya 

dengan penyakit, perpisahan, atau hospitalisasi, ketrampilan koping yang 

dimiliki dan didapatkan, keparahan diagnosis, dan sistem pendukung yang ada 

(Hockbenberry, 2011) 

Pada anak prasekolah sering mengalami gangguan body image. Anak 

sering merasa tidak nyaman terhadap perubahan penampilan tubuh dan 

fungsinya yang disebabkan oleh pengobatan, perlukaan dan ketidakmampuan, 
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biasanya mereka takut bertemu orang lain dan tidak memperbolehkan orang 

lain untuk melihatnya. 

Pengalaman hospitalisasi atau perawatan di rumah sakit membentuk 

konsep sakit pada anak. Konsep sakit yang dimiliki anak bahkan lebih penting 

dibandingkan usia dan kematangan intelektual dalam memperkirakan tingkat 

kecemasan anak. Sifat dari kondisi anak meningkatkan kecenderungan bahwa 

mereka akan mengalami prosedur yang lebih invasif dan traumatik pada saat 

mereka di hospitalisasi (Hockbenberry, 2011). Jika anak sering di hospitalisasi 

maka anak akan mengalami kecemasan yang lebih tinggi dari pada kecemasan 

pada hospitalisasi sebelumnya.  

Data yang didapatkan dari rekam medik (RSUD Dr. Moewardi, 2012). 

Surakarta dari tanggal 13 September 2010 sampai 26 Juli 2011 tercatat ada 

125 anak penderita leukemia limfoblastik akut yang dirawat di rumah sakit. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasien anak usia 

prasekolah yang menderita leukemia limfositik akut di ruang Melati 2 RSUD 

Moewardi pada bulan Mei 2012 ditemukan 7 pasien mengalami regresi yaitu 

anak yang sebelumnya jarang digendong menjadi menangis bila tidak 

digendong, anak yang sebelumnya ceria menjadi lebih diam, menolak saat di 

lakukan tindakan invasif yaitu saat diinjeksi ataupun pemasangan infus, 

ketakutan kecurigaan yang sangat tinggi dengan orang lain. Hasil dari 

wawancara dengan orang tua, orang tua membatasi semua aktifitas anak 

terutama kegiatan bermain dengan teman-temannya. Dari gambaran diatas 

terlihat anak usia prasekolah penderita leukemia limfositik akut tidak hanya 

mendapatkan perawatan yang panjang sehingga menimbulkan reaksi 
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hospitalisasi yang kurang baik namun juga adanya tindakan invasif yang harus 

dijalani oleh anak yang dapat menimbulkan kecemasan. Sehingga berdasarkan 

fenomena  tersebut peneliti tertarik ingin mengetahui adakah hubungan 

frekuensi hospitalisasi dengan kecemasan anak leukemia usia pra sekolah saat 

dilakukan tindakan invasif. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Adakah hubungan frekuensi hospitalisasi dengan kecemasan 

anak leukemia usia pra sekolah saat dilakukan tindakan invasif di RSUD dr. 

Moewardi ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan frekuensi hospitalisasi dengan kecemasan anak 

leukemia usia pra sekolah saat dilakukan tindakan invasif di RSUD Dr. 

Moewardi. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui frekuensi hospitalisasi anak leukemia usia pra sekolah  

b. Mengetahui tingkat kecemasan anak laukemia usia pra sekolah saat 

dilakukan tindakan invasif yaitu injeksi. 

c. Menganalisa hubungan frekuensi hospitalisasi dengan  kecemasan 

anak leukemia usia pra sekolah saat dilakukan tindakan invasif.  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perawat 

Sebagai informasi dan masukan untuk  peningkatan pengetahuan tentang 

hubungan frekuensi hospitalisasi dengan kecemasan anak leukemia usia 

pra sekolah saat dilakukan tindakan invasif. 

2. Institusi pendidikan 

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keilmuan tentang hubungan frekuensi hospitalisasi 

dengan kecemasan anak leukemia usia pra sekolah saat dilakukan tindakan 

invasif. 

3. Bagi institusi rumah sakit 

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam pemberian 

asuhan keperawatan, diharapkan perawat tetap memperhatikan kecemasan 

anak leukemia saat dilakukan tindakan invasif. 

4. Bagi Peneliti 

Merupakan pengalaman nyata bagi peneliti untuk mempraktekkan ilmu 

keperawatan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan akademik serta 

dapat menambah wawasan mengenai hubungan frekuensi hospitalisasi 

dengan kecemasan anak leukemia usia pra sekolah saat dilakukan tindakan 

invasif.  
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E. Keaslian Penelitian 

1. Murniasih (2007) dengan judul ”Hubungan Dukungan Keluarga Dengan 

Tingkat Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Usia Pra Sekolah Di 

Bangsal L RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten”. Metode yang 

digunakan adalah penelitian korelasional dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional. Hasil yang didapat adalah dukungan keluarga 

yang diberikan dalam kategori baik, sedangkan tingkat kecemasan akibat 

hospitalisasi yang dialami anak usia pra sekolah yang menjalani perawatan 

di rumah sakit dalam kategori sedang. Semakin tinggi dukungan keluarga 

yang diberikan semakin rendah tingkat kecemasan yang dialami oleh anak 

usia prasekolah akibat hospitalisasi. 

2. Ade Ragil Agung (2008) dengan judul ”Hubungan Dukungan Keluarga 

Dengan Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Usia Sekolah Di 

Ruang Anak RSUD Merauke”. Metode yang digunakan adalah metode 

penelitian non experimental dengan menggunakan metode kuantitatif dan 

kualitatif, dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian yang didapat 

adalah mayoritas dukungan keluarga yang diberikan oleh orang tua dalam 

kategori tinggi. Kecemasan akibat hospitalisasi yang dialami oleh anak 

usia sekolah dalam kategori sedang.   

3. Labir (2008) dengan judul ”Gambaran Perkembangan Balita Usia 2-5 

Tahun yang Mengalami Hospitalisasi di Ruang Perawatan Anak BRSU 

Tabanan”. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Hasil yang didapat adalah 
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semakin sering balita mendapatkan pengalaman dirawat di rumah sakit, 

menyebabkan mereka mengalami perubahan dalam perkembangannya. 

Balita yang frekuansi rawat inapnya lebih banyak, mencapai 

perkembangan baik dalam jumlah yang sedikit dari pada balita yang 

frekuensi rawat inapnya sedikit. 

 

 

 


