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Abstrak 

 
Kejang demam merupakan bangkitnya kejang demam yang terjadi pada 

kenaikan suhu tubuh (suhu rektal lebih dari 38oC) yang disebabkan oleh suatu 

proses ekstrakranium, sehingga terjadi kenaikan suhu tubuh yang mengakibatkan 

gangguan fisiologis. Demam tinggi pada anak dapat menjadi faktor pencetus 

serangan kejang demam. Pasien dengan gangguan termoregulasi perlu diberikan 

penangaanan, salah satunya dengan pemberian tindakan keperawatan metode tepid 

sponge. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien Kejang Demam dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi 

kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien dengan Kejang 

Demam diruang Anggrek. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada anak Kejang Demam dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis 

dengan masalah keperawatan hipertermia yang dilakukan tindakan keperawatan 

tepid sponge selama 3 hari selama badan diatas kisaran suhu tubuh normal (36,5oC-

37,5oC) dalam waktu 10 menit. Didapatkan hasil terjadi penurunan suhu tubuh dari 

38,2oC menjadi 37,5oC atau terjadi penurunan 0,7oC setelah dilakukan tepid sponge. 

Rekomendasi tindakan tepid sponge efektif dilakukan pada pasien Kejang Demam. 

 

Kata Kunci : Tepid Sponge, Keseimbangan Suhu Tubuh, Kejang Demam 
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Abstract 

Febrile seizures occur when the body temperature increases (rectal temperature more than 

38oC) by an extracranial process resulting in physiological disturbances. High fever in children 

can be a trigger factor for febrile seizures. Patients with thermoregulatory disorders require proper 

treatment. One of the treatments is the tepid sponge method. The purpose of this case study was 

to determine the description of nursing care in patients with Fever Seizures in meeting 

physiological needs. This type of research was descriptive with a case study approach. The subject 

was one patient with Fever Seizures in the Orchid room. The results of the study of nursing care 

management in children with fever seizures in meeting physiological needs with hyperthermia 

nursing problems carried out by tepid sponge nursing actions for three days as long as the body is 

above the normal body temperature range (36.5oC-37.5oC) within 10 minutes of getting a 

temperature decrease from 38.2oC to 37.5oC or a decrease of 0.7oC. Recommendation: The tepid 

sponge is effective in patients with Fever Seizures. 
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PENDAHULUAN 

Kejang demam merupakan 

kelainan neurologis yang paling 

sering ditemukan pada anak. Kejang 

demam terutama pada rentang usia 6 

bulan sampai 5 tahun.  Kejang demam 

merupakan gangguan transien pada 

anak-anak yang terjadi bersama 

dengan demam. Pada setiap anak 

memiliki ambang kejang yang 

berbeda-beda, hal ini tergantung dari 

tinggi serta rendahnya ambang kejang 

seorang anak. Anak dengan kejang 

rendah, kejang dapat terjadi pada suhu 

38oC, tetapi pada anak dengan 

ambang kejang yang tinggi kejang 

baru akan terjadi pada suhu 40oC atau 

bahkan lebih (Sodikin, 2012). Kejang 

demam adalah bangkitnya kejang 

demam yang terjadi pada kenaikan 

suhu tubuh (suhu rektal lebih dari 

38oC) yang disebabkan oleh suatu 

proses ekstrakranium (Gunawan, 

2012). 

Kejang demam ialah 

perubahan aktifitas motorik dan atau 

behavior yang bersifat paroksismal 

dan dalam waktu terbatas akibat dari 

adanya aktifitas listrik abnormal di 

otak yang terjadi karena kenaikan 

suhu tubuh. Kejang pada anak 

umumnya diprovokasi oleh kelainan 

somatik berasal dari luar otak yaitu 

demam tinggi, infeksi, sinkop, trauma 

kepala, hipoksia, keracunan, atau 

aritmia jantung (Widagdo, 2012). 

Di Indonesia dilaporkan angka 

kejadian kejang demam 3-4% 

dari anak yang berusia 6 bulan – 5 

tahun pada tahun 2012-2013. Angka 

kejadian kejang demam yang 

disebabkan oleh infeksi saluran 

pernapasan terdapat 80% pada tahun 

2008. Di Jawa Timur terdapat 2-3% 

dari 100 balita pada tahun 2009-2010 

anak yang mengalami  kejang demam. 

Angka kejadian diwilayah Jawa 

Tengah mencapai 2-3% pada anak 

usia 6 bulan – 5 tahun pada tahun 

2012-2013 (Depkes Jateng, 2013). 

Masalah yang terjadi pada 

pasien kejang demam seperti, 

hipertermia, ketidak efektifan pola 

nafas, resiko cidera, kecemasan 

(Ngastiyah, 2014). Salah satu 

tindakan keperawatan untuk 

menangani masalah hipertermia yaitu 

dengan pemberian kompres hangat. 

Kompres hangat sangat efektif untuk 

membantu menurunkan suhu tubuh 

dengan metode konduksi yaitu 

perpindahan panas dari derjat yang 

tinggi ke derajat yang lebih rendah 

(Riyadi, 2009). 

Salah satu teknik dalam 

kompres hangat yaitu dengan teknik 

tepid sponge, yaitu sebuah teknik 

kompres hangat yang 

mengagabungkan teknik kompres 

blok pada pembuluh darah besar 

superfisial (lipatan aksila, lipatan paha 

dan dahi) dengan teknik seka dan 

menggunakan suhu air 35oC dengan 

durasi 10 menit (Alves, 2008). Tepid 

sponge bertujuan untuk membuat 

pembuluh darah tepi 



 

 

melebar dan mengalami vasodilatasi 

sehingga pori-pori akan membuka dan 

mempermudah pengeluaran panas 

(Hartini, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di 

atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan pengelolaan kasus 

keperawatn dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Pada Anak Kejang 

Demam Dalam Pemanuhan 

Kebutuhan Fisiologis” 

 
PELAKSANAAN 

Tempat dan waktu 

pelaksanaan studi kasus ini diakukan 

di ruang Anggrek RSUD Salatiga 

pada tanggal 17 Februari - 29 Februari 

2020. 

Subjek studi kasus ini adalah 

1 anak dengan diagnosa medis kejang 

demam dengan masalah keperawatan 

hipertermia. 

 
METODE PENELITIAN 

Studi kasus ini adalah studi 

kasus untuk mengeksplorasi masalah 

asuhan keperawatan pada anak yang 

mengalmi kejang demam dengan 

hipertermia. Data dikumpulkan dari 

hasil wawancara, observasi, dan 

pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, 

dan studi kepustakaan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil studi kasus 

Studi kasus ini adalah 1 anak sebagai 

subyek studi kasus yaitu dengan 

kriteria yang ditetapakan yakni pada 

pasien kejang demam. Subyek 

bernama An. A, berjenis 

kelamin perempuan, berusia 16 bulan, 

beragam islam, beralamat di Tuntang 

diagnosa medis kejang demam 

sederhana. Pasien masuk rumah sakit 

pada tanggal 19 Februari 2020 dengan 

keluhan demam disertai kejang 1 kali 

selama ± 10 menit. Sebelumnya 

subyek pernah mengalami riwayat 

berobat du klinik terdekat tapi tidak 

membaik. Saat ini subyek dirawat di 

ruang Anggrek RSUD Salatiga. 

Subyek masih tampak lemas, badan 

teraba hangat dan mukosa bibir 

tampak kering. Aktivitas subyek 

selama di rumah sakit dibantu oleh 

kedua orang tuanya. 

Berdasarkan hasil studi dapat 

diketahui  bahwa  pasien  pada pukul 

17.00 WIB masuk ke IGD RSUD 

Salatiga dengan suhu 39,1oC, denyut 

nadi 200 x/menit, respirasi rate 

30x/menit dan keadaan kesadaran 

pasien composmentis. Kemudian 

pasien mendapatkan terapi infus KA- 

EN 3B 32 tpm diturunkan menjadi 20 

tpm (mikro), Paracetamol 80 mg, 

stesolid supp 5 mg, O2 1 liter/menit, 

kemudian pada jam 19.20 pasien di 

bawa ke bangsal Anggrek untuk 

mendapatkan terapi lebih lanjut. Saat 

pengkajian awal di bangsal Anggrek 

keseimbangan suhu tubuh pasien 

tidak normal didapatkan data DS: ibu 

pasien mengatakan anaknya post 

kejang ± 10 menit dan demam, DO: 

kulit teraba hangat, capillary refil >3 

detik, pasien tampak lemas, mukosa 

bibir   kering   TTV   :   suhu 38,2oC. 



 

 

Dapat dilihat pada tabel 4.1 hasil 

pengkajian awal. 

mengonsumsi cairan (1200 ml atau 4-

5 gelas/hari), kolaborasi pada 

pemberian obat dan cairan iv 

Subyek Aspek 

Yang 

Hasil (antipiretik)  injeksi  paracetamol  80 

mg (k/p),   monitor   abnormalitas 

    Dinilai   

An. A Suhu 38,2oC 

Tabel 4.1 hasil Pengkajian Awal 

Berdasarkan  prioritas 

diagnosa keperawatan dari pengkajian 

yang dilakukan pada pasien 

didapatkan diagnosa keperawatan

 hipertermia 

berhubungan dengan proses penyakit 

(D.0130) ditandai dengan suhu tubuh 

tidak normal, sehingga diberikan 

intervensi keperawatan tindakan tepid 

sponge. 

Setelah dilakukan diagnosa 

prioritas hipertermia, dilakukan 

intervensi keperawatan dengan tujuan 

yang diharapkan setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3 x 24 

jam diharapkan hipertermia An. A 

dapat teratasi dengan kriteria hasil : 

Termoregulasi (L.14134) : suhu tubuh 

pada rentan (36,5oC- 37,5oC), suhu 

kulit tidak teraba hangat, tidak terjadi 

kejang, tidak ada perubahan warna 

kulit. Intervensi yang akan dilakukan 

berdasarkan klasifikasi intervensi 

keperawatan hipertermia : 

Manajemen Hipertermia (I.15506) : 

monitor suhu dan tanda-tanda vital 

lainnya, kompres pasien pada lipatan 

aksila, paha dan dahi, anjurkan pasien 

mengonsumsi cairan (1200 ml atau 

paha dan dahi, anjurkan pasien   

status mental, pastikan tanda lain dari 

infeksi yang terpantau pada orang tua, 

pantau komplikasi-komplikasi yang 

berhubungan dengan demam, 

penyebab kejang demam. 

Berdasarkan intervensi yang 

sudah ada maka dilakukan 

implementasi keperawatan pada hari 

pertama   Selasa,   19   Februari 2020 

20.00 WIB dengan mulai mengkaji 

tanda-tanda vital pasien,didapatkan 

hasil suhu 38,2oC, respirasi rate 30 

x/menit, nadi 118 x/menit, dan akral 

hangat. Kemudian pada jam 20.30 

WIB mengompres pasien pada lipatan 

aksila dan paha serta dahi dengan 

persetujuan klien dan keluarga, dan 

pasien tampak menangis. Kemudian 

pada jam 21.00 WIB mengkaji tanda-

tanda vital pasien dengan hasil suhu 

37,5oC, respirasi rate 30 x/menit, 

nadi 110 x/menit. Hari kedua Rabu, 

20 Februari 2020 pada jam 08.00 WIB 

memonitor tanda-tanda vital pasien 

didapatkan hasil suhu 37,4oC, 

respirasi rate 24 x/menit, nadi 110 

x/menit. Hari ketiga Kamis, 21 

Februari 2020 jam 08.00 WIB 

memonitor tanda-tanda vital pasien, 

didapatkan hasil suhu 36,8oC, 

respirasi rate 24 x/menit, nadi 112 

x/menit. Untuk hari kedua dan ketiga 

tidak     dilakukan     tindakan    tepid 



 

 

sponge dikarenakan suhu tubuh 

pasien dalam batas normal (36,5oC- 

37,5oC). 

Hasil studi kasus diketahui 

bahwa setelah dilakukan tindakan 

tepid sponge selama 3 hari pada hari 

pertama suhu tubuh turun menjadi 

37,5oC, akral teraba hangat masalah 

hipertermi belum teratasi sehingga 

lanjutkan intervensi berikan kompres 

tepid sponge. Hari kedua ibu klien 

mengatakan badan pasien teraba 

hangat, suhu tubuh 37,4oC masalah 

belum teratasi lanjutkan monitor 

TTV, kolaborasi dengan dokter dalam 

pemberian antipiretik. Hari ketiga ibu 

klien mengatakan badan anaknya 

sudah tidak demam suhu tubuh 

36,8oC masalah teratasi dan hentikan 

intervensi. 

Setelah dilakukan tindakan 

asuhan keperawatan selama 3 hari 

diketahui bahwa terdapat perbaikan 

pada keseimbangan suhu tubuh 

menjadi 37,5oC. Data tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.2 
 

Hari/Tanggal  Hasil  

Selanjutnya untuk 

memperjelas penurunan suhu tubuh 

pasien setelah dilakukan intervensi 

tepid sponge dapat dilihat pada 

diagram 4.1 

 

Diagram 4.1 Data Observasi Suhu 

Tubuh 

Tindakan Tepid sponge efektif 

diberikan pada pasien anak dengan 

kejang demam hal ini sesui dalam 

jurnal Labir (2017) yang berjudul 

“Suhu Tubuh Pada Pasien Demam 

Dengan Menggunakan Metode Tepid 

Sponge” membuktikan bahwa 

pemberian tepid sponge pada An. A 

yang mengalami hipertermi efektif 

sebagai alternative untuk menurunkan 

suhu tubuh pasien karena setelah 

diberikan tepid sponge suhu tubuh 

An. A turun dari 38,2oC menjadi 

37,5oC. Tindakan tersebut 

/Jam Sebelum Setelah juga didukung oleh Sari (2018) 

  Tindakan Tindakan pada jurnal yang berjudul “Pengaruh 

19 Februari 

2020 

38,2oC 37,5oC Water Tepid Sponge Terhadap 

Perubahan Suhu Tubuh Pada balita 

Hipertermia Di Klinik Kuncup Ceria

  (20.30 WIB)  

20 Februari 37,4oC - 

2020 

  (08.00WIB)  

Kota Mojokerto” yang membuktikan 

bahwa water tepid sponge dapat 

menurunkan suhu tubuh pada pasien 

demam. 

21 Februari 

2020 

(08.00 WIB) 

36,8oC -  

KESIMPULAM DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Tabel 4.2 Data Evaluasi 

Keperawatan 

1 2 3 

sebelum 
tindakan 

setelah 
 

Hari Hari Hari 

39 

38 

37 

36 



 

 

Pemberian tindakan tepid 

sponge pada anak dengan kejang 

demam dapat membantu dalam 

menurunkan suhu tubuh dan akan 

lebih efektif jika deisertai dengan 

tindakan medis lainnya. 

 
b. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan 

implikasi penelitian di atas dapat 

diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

 
1. Bagi rumah sakit 

Rumah sakit khususnya 

RSUD Salatiga dapat meberika 

pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan hubungan 

kerja sama baik antara tim 

kesehatan maupun dengan 

pasien, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan 

asuhan keperawatan yang 

optimal bagi kesembuhan klien. 

 
2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapakan dapat 

menjadi bahan kepustakaan dan 

sebagai sumber informasi 

dalam penelitian selanjutnya 

pada pemberian asuhan 

keperawatan pada pasien kejang 

demam. 

 
3. Bagi klien dan keluarga 

Diharapkan keluarga 

dengan penderita kejang demam 

mampu mencegah, mendeteksi,    

dan    menangani 

masalah yang dialami klien 

dengan melakukan tindakan 

tepid sponge secara mandiri. 

 
4. Bagi penulis 

Diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas 

kesehatan khususnya pada 

penderita kejang demam, 

dengan memberikan tindakan 

terapi non farmakologi yaitu 

mengajarkan tindakan tepid 

sponge. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Alves, J. G. B., & Almeida, C. D. C. 

M. 2008. Tepid Sponge Plus 

Dypirone Versus Dypyrone 

Alone For Reducing Body 

Temperature In Febrile 

Children. Sao Paulo : Medical 

Journal 
 

Departemen Kesehatan RI. 2013. 

Laporan Tahunan Promkes 

Tahun 2006. Jakarta : Depkes 

RI 

 

Gunawan, Prastiya Indra & Darto 

Saharso. 2012. Faktor Risiko 

Kejang Demam Berulang Pada 

Anak. Vol. 46 No. 2 

 

Hartini. 2012. Aplikasi Model 

Konservasi Myra E. Levine 

Dalam Asuhan Keperawatan 

Pada Anak Dengan Demam Di 

Ruang Rawat Infeksi Anak 

RSUP Dr. Mangunkusuma. 

Skrips 

 

Labir, I Ketut, Nyoman Ribek & 

Desita Dyah Lestari. 2017. 



 

 

Suhu Tubuh Pada Pasien 

Demam Dengan Menggunakan 

Metode Tepid Sponge. Vol. 10 

No.02. ISSN: 2088-7493 

 

Sari, W. C. (2018). Pengaruh water 

tepid sponge terhadap 

perubahan suhu tubuh pada 

balita hipertermia di klinik 

kuncup ceria kota mojokerto. 

Skripsi. 

http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/, 

diakses  pada tanggal  14 

November 2019. 

 

Sodikin. 2012. Prinsip Perawatan 

Demam Pada Anak. Yogyakarta 

: Pustaka Pelajar 

 

Riyadi, Sujono & Sukarmin. 2009. 

Asuhan Keperawatan Pada 

Anak. Edisi 1. Yogyakarta : 

Graha Ilmu 
 

Widagdo, 2012. Tata Laksana 

Masalah Penyakit Anak Dengan 

Kejang Demam. Jakarta : CV 

Agung Seto 
 

Ngastiyah. 2014. Perawatan Anak 

SSakit. Edisi 2. Jakarta :EGC 

http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/

	ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK KEJANG DEMAM DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIOLOGIS
	PENDAHULUAN
	PELAKSANAAN
	METODE PENELITIAN
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	Diagram 4.1 Data Observasi Suhu Tubuh
	KESIMPULAM DAN SARAN
	b. Saran
	DAFTAR PUSTAKA

