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ABSTRACT 
Chronic illness is a health problem that is occured for more than three months, which is 
affected to the activity of the child, and required more frequent hospitalization, and home 
health care. Leukemia is one of the most common chronic diseases in children. Activity 
limitations condition that is occured in children with chronic disease is like tightness on 
exertion or muscle weakness. If the child has a disorder, the activity will also be disturbed his 
rest. The aim of this study is described the application of Self Care Deficit Nursing Theory 
(SCDNT) in performing nursing care to Child, seven years old. This study is used a case 
study on Child with Leukemia who have problems in activity and rest. Result from this study 
is indicated that SCDNT can be used for guidance in performing nursing care in nursing 
activity and rest issues such as barriers to physical mobility, and disruption of sleep patterns. 
Child is showed improvement for level of activity and independence so the nursing problems 
are resolved. 
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PENDAHULUAN 

Penyakit kronik didefinisikan 
sebagai kondisi fisik atau mental yang 
mempengaruhi fungsi sehari-hari individu 
untuk interval yang lebih lama dari tiga 
bulan dalam setahun, dan atau jangka 
waktu rawat inap lebih dari satu bulan 
(Theofanidis, 2010). Contoh penyakit 
kronik adalah cerebral palsy, diabetes, 
penyakit ginjal kronik, epilepsi, sindrom 
down, anomali kromosom, fibrosis, 
kelainan jantung, kanker, artritis juvenile, 
asma, leukemia, dan berbagai jenis anemia 
(Theofanidis, 2010). Sedangkan menurut 
WHO (2013) empat jenis dari penyakit 
non infeksi adalah penyakit kardiovaskuler 
(seperti Rheumatic Heart Disease (RHD)), 
penyakit kanker, penyakit respirasi kronik 
(contohnya Penyakit Paru Obstruktif 
Kronik (PPOK) dan asma), serta diabetes. 
Theofanidis (2010) memperkirakan satu 
dari sepuluh anak di bawah usia 15 tahun 
menderita penyakit kronik. Sepertiga dari 
anak-anak di bawah 18 tahun menderita 
satu atau lebih penyakit kronik. Pada tahun 
2002, lebih dari 1,2 juta anak di bawah 
usia 20 tahun meninggal karena penyakit 
non infeksi. Ada lebih dari 25% anak yang  

 
memiliki tanda mengidap diabetes pada 
usia 15 tahun. Sekitar 90% dari 1 juta anak 
lahir setiap tahunnya dengan penyakit 
jantung kongenital. Sedangkan anak-anak 
di Amerika yang hidup dengan penyakit 
kronik dan disabilitas serta membutuhkan 
penanganan pelayanan kesehatan spesialis 
sebanyak 15-18%. 
Anak dengan kondisi penyakit yang kronik 
membutuhkan hospitalisasi yang terus-
menerus. Ini akan menyebabkan terjadi 
keterbatasan pada aktivitasnya. Anak-anak 
dengan penyakit kronik umumnya 
mengalami peningkatan keterbatasan 
aktivitas pada usia kurang dari 12 tahun. 
Keterbatasan aktivitas ini dapat berarti 
penurunan dalam jangka waktu yang lama 
pada kemampuan seseorang untuk 
melakukan aktivitas kesehariannya seperti 
mandi, berpakaian, makan, bangun tidur, 
berjalan. Selain itu keterbatasan aktivitas 
juga terjadi pada aktivitas yang bersifat 
instrumental seperti menggunakan telepon, 
melakukan pekerjaan rumah tangga yang 
berat belanja, serta menyiapkan makanan. 
Kondisi keterbatasan aktivitas seperti 
sesak saat beraktivitas atau kelemahan otot 
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akan menyebabkan anak jatuh pada 
keadaan fatigue (kelelahan). Fatigue pada 
penyakit kronik dapat terjadi karena 
beberapa hal diantaranya adalah 
pengobatan kanker (seperti kemoterapi, 
radiasi, imunoterapi) yang 
berkepanjangan, anemia, nutrisi yang 
kurang, gangguan aktivitas fisik seperti 
sesak nafas ketika beraktivitas, nyeri, 
gangguan tidur serta distres emosional 
(Kangas, Bovbjerg, & Montgomery, 
2008). Salah satu gejala dari fatigue adalah 
gangguan tidur. Gangguan tidur pada anak 
dapat  terjadi karena masalah kesehatan 
seperti nyeri, stres, depresi, penggunaan 
obat-obatan. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa pada anak dan remaja 
dengan kanker yang menjalani kemoterapi 
memiliki kualitas tidur yang lebih buruk 
secara signifikan dibandingkan dengan 
teman-temannya yang sehat. 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 
dengan efek samping dari pengobatan 
misalnya dexamethasone (Owens, 2011). 
Pada anak dengan penyakit kronik masalah 
aktivitas dan istirahat harus menjadi 
perhatian perawat dalam memberikan 
asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan 
yang benar dan professional adalah yang 
mengacu pada teori keperawatan. Teori 
keperawatan Self Care Deficit Nursing 
Theory (SCDNT) dari Dorothea E. Orem 
adalah salah satu teori yang 
menggabungkan aktivitas dan istirahat 
menjadi salah saru kebutuhan yang penting 
untuk dipenuhi terutama pada anak dengan 
penyakit kronik. 
 
METODE  
Metode yang digunakan adalah studi kasus 
pada An. T, 7 tahun dengan leukemia yang 
mempunyai masalah dalam kebutuhan 
aktivitas dan istirahat.. Masalah 
keperawatan yang terjadi pada An. T 
adalah hambatan mobilitas fisik dan 
gangguan pola tidur. 
 

HASIL  
Anak perempuan, 7 tahun, dirawat di 
ruang Non Infeksi sejak tanggal 26 Maret 
2014 dengan diagnosa medis ALL pro 
konsolidasi+Hiperleukositosis. Klien 
didiagnosa ALL sejak enam bulan yang 
lalu dan menjalani kemoterapi fase 
konsolidasi. Dari hasil pemeriksaan fisik 
didapatkan data nyeri hilang timbul pada 
kaki, skala nyeri VAS 5, terdapat hematom 
di lengan kanan, kadar trombosit tanggal 
23 Maret 2014 adalah 7.103/µL. Terdapat 
mukositis di bibir atas, klien post koreksi 
Natrium Bicarbonat 25 mEq dalam KaEN 
1B 500cc 90cc/jam, kadar leukosit tanggal 
23 Maret 2014 adalah 20,06.103/µL. 
Balans cairan per 24 jam adalah (+) 45 cc.  
Klien tampak pucat, Hb tanggal 23 maret 
2014 adalah 5,9 gr/dL, CRT < 2 detik, 
SaO2 95%. BB: 19,5 kg, TB: 120 cm, 
status gizi anak berdasarkan IMT adalah 
underweight. Klien mengatakan pada 
malam hari tidak dapat tidur karena nyeri 
di kakinya, klien tampak mengantuk dan 
tertidur di siang hari.  

Masalah keperawatan yang muncul 
pada klien adalah: 1) Nyeri akut, 2) Risiko 
perdarahan, 3) Risiko gangguan 
keseimbangan cairan dan elektrolit, 4) 
Perubahan perfusi jaringan perifer, 5) 
Perubahan mukosa oral, 6) Hambatan 
mobilitas fisik, 7) Gangguan pola tidur 
Intervensi keperawatan yang sudah 
dilakukan adalah mengajarkan orang tua 
cara mengompres bagian yang nyeri, 
melakukan tindakan kolaborasi pemberian 
analgesik Ultracet 900 mg, melakukan 
tindakan kolaborasi pemberian transfusi 
darah Trombocyte Concentrate (TC) dan 
PRC, menganjurkan orang tua untuk 
memberikan anak banyak minum, 
melakukan tindakan kolaborasi pemberian 
terapi cairan hidrasi 24-48 jam sebelum, 
serta 48-72 jam sesudah kemoterapi, 
melakukan oral hygiene dengan NaCl, 
mengajarkan orang tua untuk memberikan 
obat kumur pada anak, melakukan ROM 
setiap hari, melakukan sleep hygiene, 
mencatat pola tidur pada anak dengan 
sleep diary. 
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PEMBAHASAN 
Penerapan Teori Keperawatan dalam 
Asuhan Keperawatan 
Pengkajian 
Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan 
data bahwa pada pasien mengalami 
gangguan pada aktivitas. Gangguan 
aktivitas yang terjadi disebabkan oleh 
nyeri. National Health Interview Survey 
(2012) menyebutkan bahwa anak-anak 
dengan penyakit kronik umumnya 
mengalami peningkatan keterbatasan 
aktivitas pada usia kurang dari 12 tahun. 
Keterbatasan aktivitas ini dapat berarti 
penurunan dalam jangka waktu yang lama 
pada kemampuan seseorang untuk 
melakukan aktivitas kesehariannya seperti 
mandi, berpakaian, makan, bangun tidur, 
berjalan (Adams, Kirzinger, & Martinez, 
2013). Keterbatasan aktivitas fisik yang 
berhubungan dengan proses penyakit dan 
pengobatan dapat disebabkan oleh 
gangguan pada pertumbuhan fisiknya. 
Pengobatan jangka panjang seperti 
kortikosteroid dan kemoterapi akan 
menyebabkan gangguan pada 
pertumbuhan tulang dan kerusakan tulang. 
Selain itu, pengobatan glukokortikoid yang 
biasaanya digunakan pada pasien dengan 
gangguan imunitas seperti SLE, inflamasi, 
penyakit neoplastik, dan gagal ginjal, 
dapat menurunkan sekresi hormon 
pertumbuhan dan mengganggu pencapaian 
masa puncak pertumbuhan tulang sebagai 
akibat dari terganggunya gonadotropin dan 
hormon seks steroid (Turkel & Pao, 2007).   
Hasil pengkajian juga menunjukkan bahwa 
masalah istirahat ditemukan pada An. T. 
Penyebab anak mengalami kesulitan tidur 
rata-rata adalah karena nyeri di malam 
hari. Bruni dan Lovelli (2010) mengatakan 
bahwa pada remaja yang mengalami nyeri, 
terjadi peningkatan durasi terbangun dari 
tidur pada malam hari. Pada remaja 
dengan nyeri, orang tua mengatakan 
anaknya mempunyai kesulitan tidur dan 
kelelahan (fatigue) pada siang hari. 
Orem (1991) mengklasifikasikan self-care 
requisite menjadi tiga macam yaitu 
kebutuhan perawatan diri universal, 
kebutuhan perawatan diri perkembangan, 

dan kebutuhan perawatan diri pada kondisi 
penyimpangan kesehatan. Aktivitas dan 
istirahat termasuk dalam kebutuhan 
perawatan diri universal. SCDNT 
menunjukkan kemampuan seseorang untuk 
memelihara dan meningkatkan 
kesehatannya melalui aktivitas sehari-hari. 
Aktivitas sehari-hari akan terganggu jika 
seseorang mengalami kondisi sakit atau 
lelah fisik karena stres fisik atau 
psikologis. Keterbatasan aktivitas dan 
istirahat dapat menyebabkan gangguan 
pada perawatan diri. An. T mengalami 
tingkat ketergantungan total ketika 
merawat dirinya karena mengalami 
kelemahan di ekstrimitas bawahnya. 
Namun dalam perawatan diri An. T 
mendapatkan peran serta dari keluarga 
dalam merawat anak. Dodd dan 
Miaskowski (2000) menjelaskan bahwa 
pemberdayaan menjadi agen perawatan 
diri bagi anak dan keluarga menjadi 
penting karena anak akan menghabiskan 
waktu lebih banyak dirumah dengan 
keluarga. 
 
Perumusan Masalah Keperawatan 
An. T mengalami masalah aktivitas 
hambatan mobilitas fisik. Penyebab 
masalah aktivitas bervariasi. Pada An. T, 
hambatan mobilitas fisik terjadi karena 
nyeri pada kaki. Hansen dan Streltzer 
(2005) mengemukakan bahwa nyeri kronik 
terbagi atas nyeri malignan dan non 
malignan. Nyeri kronik pada anak dengan 
penyakit kronik yang ditunjukkan dengan 
perilaku seperti menggosok, meringis, 
mendesah, atau menangis, akan 
menimbulkan inaktivitas dan imobilisasi. 
Kondisi keterbatasan aktivitas seperti 
sesak saat beraktivitas atau kelemahan otot 
akan menyebabkan anak jatuh pada 
keadaan  fatigue (kelelahan). Fatigue pada 
penyakit kronik dapat terjadi karena 
beberapa hal diantaranya adalah 
pengobatan kanker (seperti kemoterapi, 
radiasi, imunoterapi) yang 
berkepanjangan, anemia, nutrisi yang 
kurang, gangguan aktivitas fisik seperti 
sesak nafas ketika beraktivitas, nyeri, 
gangguan tidur serta distres emosional 
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(Kangas, Bovbjerg, & Montgomery, 
2008). 
 
Intervensi dan Implementasi 
Keperawatan 
Orem menyatakan bahwa ada tiga konsep 
dari Self-Care Deficit Nursing Theory 
(SCDNT) yang menganggap bahwa 
manusia sebagai pusat teori. Anak adalah 
agen perawatan diri. Family system 
dihubungkan dengan usia, jenis kelamin, 
perkembangan, dan status kesehatan 
adalah faktor yang mendukung agen 
perawatan diri pada anak. SCDNT 
memberikan kerangka kerja untuk 
mengatur orang tua dan anak dalam 
melakukan praktek perawatan diri.  Moore 
dan Mosher (1998) mengemukakan bahwa 
tingkat ketergantungan pada orang tua 
anak dengan kanker berhubungan dengan 
kemampuan anak melakukan perawatan 
diri. Anak dengan status penyakit kanker 
yang lebih lama akan lebih mampu 
mandiri dalam merawat dirinya sehingga 
tingkat ketergantungan akan lebih rendah. 
Ini juga ditunjang dengan tingkat usia. 
Pada anak dengan usia yang lebih tua 
menunjukkan hasil yang positif terhadap 
tingkat kemandirian melakukan perawatan 
diri. Ini sesuai dengan intervensi sleep 
hygiene yang dilakukan untuk mengatasi 
masalah gangguan pola tidur pada kasus 2, 
3, 4, dan 5. Intervensi edukasi 
F.E.R.R.E.T. yang dilakukan sesuai untuk 
anak sekolah atau anak yang berusia lebih 
tua. 

Faktor keluarga juga menjadi 
penentu keberhasilan intervensi. Orem 
mengatakan bahwa dukungan keluarga 
adalah salah satu faktor kondisi dasar dari 
perilaku perawatan diri anak usia sekolah 
dengan penyakit kronik. Dukungan 
keluarga dapat berupa dukungan fisik dan 
emosional untuk meningkatkan motivasi 
anak dalam melakukan perawatan diri 
(Fan, 2008). Intervensi suportif edukatif 
lebih dibutuhkan orang tua terkait masalah 
yang berhubungan dengan kebutuhan 
perawatan diri penyimpangan kesehatan 
yaitu tentang bagaimana mengelola IV 
line, proses penyakit, pantangan untuk 

menghindari efek samping kemoterapi 
seperti mual, metode untuk mengontrol 
nyeri, mengatasi mukositis, serta support 
system dari sumber daya manusia yang 
tepat. Orem menyatakan bahwa perawatan 
diri adalah strategi koping, merupakan 
pembelajaran dari fungsi regulator akan 
stresor atau bentuk respon nyata dari 
seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam 
upaya mempertahankan  status kesehatan 
dan fungsi perawatan  dirinya (Chen & 
Wang, 2007).  Aktivitas perawatan diri 
akan berhasil jika individu (agen 
perawatan diri) ikut berperan aktif dalam  
upaya pemeliharaan kesehatan dirinya. 
Intervensi yang dilakukan pada An. T 
adalah dengan membantu dan 
mengajarkan secara bertahap cara 
melakukan aktivitas perawatan diri secara 
mandiri seperti oral hygiene, cuci muka, 
dan memotong kuku, serta melakukan 
tindakan kolaborasi dengan rehabilitasi 
medik untuk melatih kekuatan otot dan 
mencegah kontraktur. 
 
Evaluasi  
Evaluasi dilakukan setelah melakukan 
implementasi. Evaluasi keperawatan 
dilakukan dengan menilai keberhasilan 
tindakan keperawatan, keoptimalan 
pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 
istirahat klien, serta mengukur kriteria 
hasil yang dicapai. Klien mengalami 
peningkatan pada mobilitas fisiknya. An. T 
sudah menunjukkan mampu berjalan 
sendiri di kamar mandi. Ini menunjukkan 
bahwa nyeri pada kaki sudah berkurang. 
Pada anak dengan usia sekolah yang 
memiliki tingkat kemampuan perawatan 
diri moderat, anak memiliki kemampuan 
pengambilan keputusan yang tepat 
berhubungan dengan pertumbuhan dan 
perkembangannya sehingga anak 
diharapkan mampu secara kognitif 
membuat keputusan perawatan diri yang 
tepat. Masalah gangguan pola tidur yang 
terjadi menunjukkan adanya perbaikan 
setelah dilakukan intervensi. Masalah 
gangguan pola tidur teratasi. Ini sesuai 
dengan penelitian kualitatif yang 
dilakukan oleh Moore dan beckwitt (2004) 
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yang menunjukkan bahwa pada kebutuhan 
perawatan diri universal terkait aktivitas 
dan istirahat, beberapa anak mengatakan 
menggunakan tidur sebagai mekanisme 
koping untuk menghadapi penyakit 
kankernya. 
 
KESIMPULAN  
Self-Care Deficit Nursing Theory 
(SCDNT) dari Orem dapat diterapkan 
dalam asuhan keperawatan pada anak 
dengan penyakit leukemia yang 
mempunyai masalah kebutuhan aktivitas 
dan istirahat. Setelah menerapkan SCDNT 
dari Dorothea E. Orem dalam pemenuhan 
asuhan keperawatan pada anak dengan 
leukemia yang mempunyai masalah pada 
kebutuhan aktivitas dan istirahat. 
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