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ABSTRACT

Hanifah Putri Rahmawati
Hubungan Frekuensi Kemoterapi Dengan Kualitas Tidur Pada Pasien
Kanker Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Latar Belakang : Kemoterapi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk
membunuh sel kanker dengan obat anti kanker (sitostatika) dan bekerja secara
sistemik. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui hubungan frekuensi kemoterapi
dengan kualitas tidur pada pasien kanker.
Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan
cross sectional. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, jumlah responden 86
pasien dengan teknik total sampling. Data yang diperoleh diolah secara statistik
dengan menggunakan uji Spearmen.
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah responden tertinggi dalam
penelitian ini sebagain besar memiliki karakteristik usia lansia awal sebanyak
sejumlah (41,9%), dengan karakteristik berjenis kelamin perempuan (86 %), jenis
kanker responden terbanyak kanker payudara (75,6%), tingkat pendidikan
sebagian besar SD (65,1%), dan stadium kanker 1 (31,4%). Hasil penelitian juga
menunjukkan (91,9%) responden frekuensi kemoterapi 0-6 siklus, (8,1 %)
frekuensi kemoterapi > 6 siklus, presentase kualitas tidur cukup baik (51,2%),
dan (1,2 %) kualitas tidur sangat buruk.
Simpulan : Ada hubungan frekuensi kemoterapi dengan kualitas tidur pada
pasien kanker dengan p value 0.014.
Kata Kunci
Daftar Pustaka
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ABSTRACT
Hanifah Putri Rahmawati
The Relationship between Frequency of Chemotherapy and Sleep Quality on
Oncology Patients in Sultan Agung Islamic Hospital
Background: Chemotherapy is a systemic treatment for killing cancer cells using
anti-cancer (cytostatic) drugs. This study aims to identify the relationship between
chemotherapy frequency and sleep quality on oncology patients.
Methods : This study is quantitative with a cross-sectional approach. Data were
collected using questionnaires. 86 respondents (patients) were selected using the
total sampling technique. The data were statistically processed using the
Spearman test.
Results : The results of study show that the highest percentages of respondents in
the following characteristics were: early elderly age (41,9%), female (86%),
having primary school education (65,1%), possessing breast cancers (75,6%) and
possessing stage 1 cancers (31,4%). They also show that 91,9% of total
respondents had 0-6 chemotherapy frequency cycles while the rest (8,1%) had >6
cycles. The percentage of good sleep quality was 51,2% while the worst sleep
quality was 1,2%.
Conclutions : A relationship between chemotherapy frequency and sleep quality
on the oncology patients was found with p value of 0.014.
Keywords
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MOTTO

“Tiada hari tanpa info pengetahuan”
“Dalam sebuah kesulitan pasti ada kemudahan, tetaplah semangat untuk mencapai
mimpi-mimpimu dengan usaha, doa, dan keyakinan”
“No

day without knowledge info "
"In a difficulty there must be ease, keep the spirit to achieve your
dreams with effort, prayer, and confidence"
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