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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kanker merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia 

diperhitungkan 7,4 juta kematian (sekitar 13% dari semua kematian) pada tahun 

2004. Dari semua kematian akibat kanker, sekitar 70% terjadi pada negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Kematian akibat kanker di seluruh dunia 

diproyeksikan akan terus meningkat, dengan perkiraan 12 juta kematian di tahun 

2030. Setiap tahun terdapat lebih dari 200,000 kasus baru kanker anak diseluruh 

dunia dan 80% dari semua ini adalah dari negara berkembang. Kanker pada anak 

laki-laki lebih banyak (53,5%) dibandingkan dengan anak perempuan (46,5%) 

(International Union Against Cancer/ UICC, 2009).  

Pengalaman orang tua ketika anak harus dirawat di rumah sakit merupakan 

pengalaman menegangkan. Orang tua perlu memberikan dukungan pada anak 

yang dirawat dan memperhatikan anggota keluarga lainnya yang ada dirumah. 

Orang tua bisa mengalami stress akibat kondisi anak selama perawatan di rumah 

sakit (Kristenson, Shields, O’Challaghan, 2003). Respon keluarga terhadap anak 

yang mengalami kanker dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan keunikan 

keluarga (Doherty, 1992 dalam Wong dkk, 2009). Respon keluarga dapat 

ditunjukkan melalui proses penyesuaian diri dengan penyakit, diagnosis dan 

pengobatan anak yang menderita penyakit serius atau mengancam jiwa dapat 

menyebabkan krisis keluarga. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila keluarga 
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mengalami masa ketidakteraturan sebagai respon terhadap stressor kesehatan yang 

besar (Hill, 1940;  Murray, 2000 dalam Friedman, 2010).   

Data jumlah pasien kanker di Dr. Soetomo pada tahun 2012 jumlah 

penderita 7790 orang dan tahun 2013 jumlah penderita kanker 15.211 orang. Di 

ruang Bedah Herbra jumlah pasien kanker tahun 2012 adalah 310 orang dan tahun 

2013 jumlahnya 352, dari jumlah tersebut terdapat pasien dengan kanker 

urogenital dengan rata-rata per bulan sebanyak 20 anak. Berdasarkan hasil survey 

dan wawancara yang dilakukan peneliti selama bulan September 2014 didapatkan 

data, bahwa 15 (75%) dari 20 orang tua mengatakan cemas pada anak yang akan 

menjalani kemoterapi yaitu cemas anaknya menjalani kemoterapi lanjutan, 

ketidakpastian efek kemoterapi, kurang tahu tentang penanganan efek samping 

kemoterapi.  

Kemoterapi merupakan program yang sangat efektif untuk kanker sistemik 

yang tidak dapat ditangani dengan pembedahan maupun radiasi. Namun 

kemoterapi memiliki kelemahan yaitu tidak hanya mematikan sel malignan tetapi 

juga mematikan sel-sel normal lain yang tumbuh dengan cepat (Pott & Mandleco, 

2007). Efek samping kemoterapi bisa menyebabkan kelemahan, gangguan tidur, 

mual dan muntah pasca kemoterapi, stomatitis, neutropenia, dan konstipasi 

(Erickson et al., 2010). Efek samping secara fisik, juga secara psikososial pada 

anak antara lain kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, gangguan mood, 

penurunan persepsi diri, depresi, perubahan perilaku yang berdampak anak tidak 

dapat sekolah (Enskar & Essen, 2008). Efek samping lain yang sering ditemukan  

pada anak-anak yang mendapat kemoterapi adalah depresi sumsum tulang, diare, 

kehilangan rambut dan masalah-masalah kulit. Selain itu dari penelitian yang 
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dilakukan oleh Gedaly-duff et al (2006) bahwa setelah mendapatkan kemoterapi 

rawat jalan, anak-anak dilaporkan mengalami efek samping nyeri, gangguan tidur, 

dan kelemahan.  

  Kanker seringkali menimbulkan beban bio-psiko-sosial-spiritual bagi 

penderita dan keluarga. Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena faktor biaya 

pengobatan yang sangat tinggi, lama waktu pengobatan, perasaan cemas dan 

penderitaan fisik yang berat. Dampak dari beban ekonomi dan social ini dapat 

menyebabkan terjadinya disfungsi kehidupan keluarga. Kepala keluarga yang 

mempunyai anak yang mengalami penyakit kanker akan menurunkan 

produktifitas dalam keluarga tersebut.  Menurunnya tingkat produktifitas dapat 

mengakibatkan terganggunya ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang 

terganggu akan mengganggu fungsi keluarga yang merupakan satu system yang 

saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam keluarga. Selain itu dampak beban 

juga dirasakan sebagai reaksi psikologis seperti perasaan kehilangan, sedih, 

kecemasan dan keadaan memalukan dalam situasi social, stress koping dengan 

perilaku yang kacau dan frustasi dalam keluarga sehingga hal ini merupakan 

beban tersendiri bagi keluarga (Friedman, 2010).   

  Kecemasan yang terjadi pada keluarga diakibatkan penderitaan kanker 

yang dialami oleh anaknya dan dirawat dirumah sakit disebabkan oleh 

ketidaktahuan tentang terjadinya penyakit, kecemasan terjadinya kematian pada 

anak dan akibat dari penyakit yang diderita anak ditambah stigma penyakit kanker 

yang menakutkan karena tidak lengkapnya informasi, ruang perawatan kanker 

yang masih sedikit dan terkesan kurang nyaman (Stuart, 2005).  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECEMASAN ORANG TUA NURLAILIYAH



4 
 

  Pemberian informasi tentang kemoterapi sangat penting dilakukan pada 

pasien dan keluarga sebelum program kemoterapi diberikan, agar pasien dapat 

mengerti tujuan yang realistik terhadap pengobatan tersebut serta dapat 

mendeteksi tanda awal dari efek kemoterapi yang mengancam jiwa. Informasi 

harus diberikan secara berulang-ulang selama program kemoterapi diberikan. 

Persiapan sebelum kemoterapi diberikan dapat menentukan kesuksesan program 

terapi (Newton, 2009). Pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga diberikan 

secara terus menerus, dimulai setelah pasien terdiagnosa kanker dan sebelum 

pemberian kemoterapi. Perawat sebagai pendidik berperan dalam meningkatkan 

gaya hidup sehat pasien dan keluarga dengan cara memberikan pengetahuan 

tentang kesehatan (Kozier, 2004).  

  Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut 

hubungan kecemasan orang tua dengan kemampuan merawat anak kanker 

urogenital dalam menjalani kemoterapi di ruang Bedah Herbra RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Rumusan Masalah 

  Apakah ada hubungan kecemasan orang tua dengan kemampuan merawat 

anak kanker urogenital dalam menjalani kemoterapi di ruang Bedah Herbra 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

 

 

 

 

 

Faktor yang mempengaruhi 
kecemasan: 

1. Lingkungan keluarga 

2. Lingkungan Sosial 

3. Emosi yang ditekan 

4. Sebab Fisik 

5. Trauma dan konflik 

Efek kemoterapi 

1. Diare 

2. Mual, muntah 

3. Alopesia 

4. Perubahan kulit 

5. Kelemahan 

 

Kecemasan pada 
orangtua ↑↑ 

(75%) 

Kemampuan orang tua 
merawat anak dengan 

kemoterapi ↓↓ 

Anak menjalani 
kemoterapi 

Faktor 
predisposisi: 

1. Umur 
2. Jenis kelamin 
3. Pendidikan 
4. Pekerjaan 
5. Tingkat 

pengetahuan 
6. Kepribadian 
7. Status 

ekonomi 
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1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan kecemasan orang tua dengan kemampuan 

merawat anak kanker urogenital dalam menjalani kemoterapi di ruang Bedah 

Herbra RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi  kecemasan orang tua  anak yang menderita kanker 

urogenital dalam menjalani kemoterapi di ruang Bedah Herbra 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

2. Mengidentifikasi kemampuan orang tua dalam merawat anak kanker 

urogenital dalam menjalani kemoterapi di ruang Bedah Herbra 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

3. Menganalisis hubungan kecemasan orang tua dengan kemampuan 

merawat anak kanker urogenital dalam menjalani kemoterapi di 

ruang Bedah Herbra RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
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1.5  Manfaat 

1.5.1 Teoritis 

  Memberikan suatu wacana ilmiah bagi ilmu keperawatan khususnya 

keperawatan anak dalam memberikan asuhan keperawatan pada keluarga yang 

memiliki kecemasan dalam merawat anak dengan kemoterapi. 

1.5.2 Praktis 

1. Bagi Institusi RSUD Dr Soetomo  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

informasi kepada institusi RSUD Dr Soetomo untuk mempertimbangkan 

asuhan keperawatan secara komprehensif kepada keluarga pasien dengan 

pengobatan kemoterapi pada anaknya 

2. Bagi masyarakat  

Sebagai informasi bahwa memiliki anak yang menjalani pengobatan 

kemoterapi merupakan hal yang sangat membutuhkan kesabaran. 
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