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ABSTRACT 
Fatigue is the most common symptom in patients with cancer and its treatment. CRF in 
general is often caused by the effects of chemotherapy, radiation, immunotherapy. One 
of the symptoms of CRF is a sleep disorder. Sleep disorders in children may occured 
due to health problems such as pain, stress, depression, use of drugs. The purpose of 
this study is described the problem disruption of sleep patterns in children with Cancer-
Related Fatigue (CRF) in the Pediatric Non Infection Ward of  RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo. This research is used descriptive method with quantitative approach. 
The sampling technique is total sampling (samples saturated) with a sample of 32 
children. Results of measurements of sleep patterns in children with cancer who were 
treated at Children's Non-Infectious Space RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo is showed 
interference. This is evidenced by the measurement through a sleep diary that assesses 
sleep patterns of the number of hours of sleep at night, the time it takes to fall asleep, 
sleep during the day, as well as the child's condition when I wake up in both the 
morning and afternoon. 
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PENDAHULUAN 
Fatigue adalah gejala yang paling sering 
terjadi pada pasien dengan kanker dan 
pengobatannya (Kangas, Bovbjerg, & 
Montgomery, 2008). Lebih dari 91% 
mengeluhkan pengalaman Cancer-Related 
Fatigue (CRF) pada lebih dari 10 juta 
kasus yang terdiagnosis kanker di dunia. 
CRF pada umumnya sering disebabkan 
oleh efek dari kemoterapi, radiasi, 
imunoterapi. CRF dimulai ketika awal 
terdiagnosis kanker dan memburuk 
selama pengobatan kanker. CRF dapat 
memburuk selama berbulan-bulan atau 
bertahun-tahun setelah pengobatan 
selesai. CRF sulit dikaji karena CRF sulit 
dibedakan dengan masalah lainnya seperti 
anemia, depresi atau kecemasan dan 
banyak pasien mempercayai bahwa CRF 
yang dialaminya adalah akibat dari 
pengobatan atau tanda perburukan dari 
penyakit. 
 

 
 
NCCN (2009) menjelaskan bahwa tanda-
tanda  yang berhubungan dengan CRF 
adalah anemia, nutrisi yang kurang, 
gangguan aktivitas fisik seperti sesak 
nafas saat beraktivitas dan kelemahan 
otot, gangguan tidur, intoleransi terhadap 
dingin, kehilangan hasrat seksual, nyeri, 
dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu 
juga mengalami distres emosional seperti 
depresi atau ansietas berlebihan, 
kurangnya motivasi, pikiran negatif, 
ketidakmampuan berkonsentrasi, 
kehilangan memori, menarik diri dari 
aktivitas sosial, serta gangguan dalam 
berhubungan dengan orang lain. 
Salah satu gejala dari CRF adalah 
gangguan tidur. Gangguan tidur pada anak 
dapat  terjadi karena masalah kesehatan 
seperti nyeri, stres, depresi, penggunaan 
obat-obatan. Beberapa penelitian terbaru 
meneliti bahwa pada anak dan remaja 
dengan kanker yang menjalani kemoterapi 
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memiliki kualitas tidur yang lebih buruk 
secara signifikan dibandingkan dengan 
teman-temannya yang sehat. CRF karena 
gangguan tidur dipengaruhi oleh waktu 
dan jumlah sesi pada kemoterapi. Pada 
anak-anak dengan ALL, gangguan tidur 
terjadi pada 87% anak pada fase 
maintenance kemoterapi. Banyaknya 
angka gangguan tidur secara positif 
berhubungan dengan angka kejadian 
fatigue dan berhubungan denga efek 
samping dari pengobatan misalnya 
dexamethasone (Owens, 2011). 
Pada pasien-pasien anak dengan kondisi 
nyeri yang kronis juga beresiko tinggi 
untuk mengalami gangguan tidur yang 
tinggi karena hubungan antara tidur dan 
rasa sakit adalah kompleks. Dalam sebuah 
penelitian menyebutkan bahwa pada 
remaja yang mengalami nyeri, terjadi 
peningkatan durasi terbangun dari tidur 
pada malam hari. Pada remaja dengan 
nyeri akibat apendiksitis, orang tua 
mengatakan anaknya mempunyai 
kesulitan tidur dan kelelahan (fatigue) 
pada siang hari (Bruni & Lovelli, 2009). 
Ruang Non Infeksi RSUPN DR. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta memiliki banyak 
pasien kanker anak terutama ALL, AML, 
Retinoblastoma, Neuroblastoma, dan KNF 
yang sedang menjalani kemoterapi dan 
radioterapi. Angka kejadian CRF juga 
meningkat seiring dengan peningkatan 
jumlah penderita yang mengalami 
penurunan imunitas, penurunan kadar 
darah (leukopenia, anemia, 
trombositopenia). Ini juga berdampak 
pada peningkatan angka sleep disorder.   
 
METODE  
Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 
adalah total sampling (sampel jenuh) 
dengan jumlah sampel 32 anak dengan 
penyakit kanker yang dirawat di Ruang 
Non Infeksi RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta. Teknik 

pengumpulan data adalah melalui 
kuesioner berbentuk sleep diary. Jumlah 
item keseluruhan adalah enam pertanyaan 
tentang pola tidur pada anak. Data 
dikumpulkan kemudian dianalisis 
menggunakan statistik persentase. 
 
HASIL  
Penelitian dilakukan pada semua anak 
dengan kanker yang dirawat di Ruang 
Non Infeksi RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta dengan jumlah 
sampel 32 anak. 
 
Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan 
jenis penyakit kanker yang diderita di 
Ruang Non Infeksi Anak RSUPN Dr. 
Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 
2014 

No. Jenis Penyakit Jumlah % 
1 ALL 15 46,9 
2 AML 9 28,1 
3 Neuroblastoma 3 9,3 
4 Osteosarkoma 5 15,6 
 Total 32 100 

 
Data diatas menunjukkan sebagian besar 
responden dengan penyakit ALL, yaitu 
sebanyak 1 anak (46,9%) dan sebagian 
kecil responden dengan Neuroblastoma 
yaitu 3 anak (9,3%) dari 32 responden. 
 
Tabel 2. Distribusi Jumlah Jam Tidur 
Responden  di Malam Hari  di Ruang Non 
Infeksi Anak RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta Tahun 2014 
 
No Jumlah Jam 

Tidur di 
Malam Hari 

Jumla
h 
 

 
% 

1 8 2 6,3 
2 7 1 3,1 
3 6 4 12,5 
4 5 11 34,3 
5 <5 jam 14 43,8 

 Total 32 100 
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Data diatas menunjukkan sebagian 
besar responden memiliki jumlah jam 
tidur di malam hari sebanyak <5 jam yaitu 
14 anak (46,9%) dan sebagian kecil 
memiliki jumlah jam tidur di malam hari 
sebanyak 7 jam yaitu 1 anak (3,1%). 

Data pada table 3 menunjukkan 
sebagian besar responden membutuhkan 
waktu 2-3 jam untuk tertidur yaitu 19 
anak (59,375%) dan sebagian kecil 
memiliki jumlah jam tidur di malam hari 
sebanyak 7 jam yaitu 1 anak (3,125%). 
 
Tabel 3. Distribusi Waktu yang 
Dibutuhkan Responden untuk Tertidur di 
Malam Hari  di Ruang Non Infeksi Anak 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 
Tahun 2014 

No. 

Waktu yang 
dibutuhkan 

untuk 
tertidur 

Jumlah % 

1 <1 jam 3 9,4 
2 2-3 jam 19 59,4 
3 >3 jam 10 31,3 

 Total 32 100 
 
Data table 4 menunjukkan sebagian besar 
responden tidur siang yaitu sebanyak 26 
anak (81,25%) dan sebagian kecil tidak 
tidur siang yaitu sebanyak 6 anak 
(18,75%). 
 
Tabel 4. Distribusi Tidur Siang 
Responden di Ruang Non Infeksi Anak 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 
Tahun 2014 
No. Tidur Siang Jumlah % 
1 Ya 26 81,3 
2 Tidak 6 18,8 

 Total 32 100 
 
Tabel 5. Distribusi Kondisi Responden 
Ketika Bangun di Pagi dan Sore Hari  di 
Ruang Non Infeksi Anak RSUPN Dr. 
Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 
2014 

N
o. 

Kondisi 
Ketika 
Bangun 

Pagi Hari Sore Hari 
Jumlah 

 
% Jumlah % 

1 Bersem
angat 

2 
 

6,3 13 
 

40,6 

2 Tenang 8 25 15 46,9 
3 Malas 13 40,6 2 6,3 
4 Lelah 9 28,1 2 6,3 
  32 100 32 100 
 
Data diatas menunjukkan sebagian besar 
responden dalam kondisi malas ketika 
terbangun di pagi hari dan tenang ketika 
bangun di sore hari yaitu sebanyak 13 
anak dan 15 anak. 
 
 
 
PEMBAHASAN 
Hasil pengukuran pola tidur menggunakan 
Sleep Diary pada pasien anak dengan 
kanker yang dirawat di Ruang Non Infeksi 
Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
Jakarta mempunyai masalah yang 
berhubungan dengan gangguan tidur yang 
berbeda-beda. Beberapa anak terganggu 
tidurnya karena terjadi gangguan pada 
fisiknya, sedangkan yang lainnya karena 
pengaruh tindakan perawatan. Pada anak 
dengan kanker, sekitar 45% anak 
mengalami gangguan tidur (National 
Cancer Institute, 2010). Masalah tidur 
kemungkinan berhubungan dengan faktor 
fisiologis maupun psikologis. Gangguan 
fisiologis yang terjadi dapat berupa karena 
efek samping pengobatan, perkembangan 
tumor, gangguan termoregulasi, dan 
perubahan pada sistem misalnya sistem 
pencernaan atau perkemihan (Parish, 
2009). Pada rsponden tersebut, gangguan 
fisiologis yang terjadi adalah gangguan 
rasa nyaman (nyeri baik akut atau kronis), 
gangguan pada termoregulasi, gangguan 
pernafasan, dan gangguan sistem 
perkemihan. Gangguan fisiologis 
sekunder dapat terjadi terkait dengan 
kanker itu sendiri (contohnya nyeri), 
pengobatan (efek samping kemoterapi), 
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faktor lingkungan, gaya hidup, dan status 
emosional (Mills & Gracie, 2004). 
Faktor dari lingkungan ruang rawat juga 
merupakan salah satu faktor penghambat 
tidur yang nyenyak pada anak. National 
Cancer Institute (2010) menyatakan 
bahwa faktor lingkungan seperti suhu dan 
kebisingan ruangan dapat mempengaruhi 
pasien onkologi, terutama pada setting 
rumah sakit dimana tindakan perawatan 
tidak dapat diprediksi.  Jika dalam satu 
ruang rawat terdapat pasien lain yang 
membutuhkan perawatan di malam hari 
maka mahasiswa akan mengantisipasinya 
dengan menganjurkan anak menggunakan 
ear muff. Faktor kondisi fisiologis anak 
juga mempengaruhi pola tidur anak. Pada 
salah satu responden terdapat diagnosis 
medis Neuroblastoma dengan CKD stage 
V yang mengalami sesak berat di malam 
hari sehingga tidak memungkinkan anak 
untuk tidur nyanyak. Berger (2009) 
menyatakan bahwa gangguan tidur adalah 
masalah yang sering terjadi pada penderita 
kanker. Namun faktor diagnosis penyakit 
lain juga perlu dipertimbangkan misalnya 
pada hipertiroid, penyakit gastroesofageal 
refluks atau gastric ulcer, congestive 
heart failure, penyakit paru obstruktif 
kronis, gangguan afektif bipolar, dan 
chronic kidney disease. Gangguan tidur 
pada penyakit-penyakit tersebut terkait 
dengan simptom yang merupakan etiologi 
primer dari gangguan tidur. 
 
KESIMPULAN  
Hasil pengukuran pola tidur pada anak 
dengan penyakit kanker yang dirawat di 
Ruang Non Infeksi Anak RSUPN Dr. 
Cipto Mangunkusumo Jakarta adalah 
menunjukkan terdapat gangguan. Ini 
dibuktikan dengan adanya pengukuran 
melalui sleep diary yang mengkaji pola 
tidur dari jumlah jam tidur di malam hari, 
waktu yang dibutuhkan untuk tertidur, 

tidur di siang hari, serta kondisi anak 
ketika bangun tidur baik di pagi maupun 
sore hari. 
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