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Abstrak 

  

Kejang demam merupakan suatu penyakit bangkitan dari kejang yang dapat 

terjadi pada naiknya suhu tubuh (suhu rektal diatas 38oC).  Penyakit yang 

menyebabkan terjadinya kejang demam sehingga anak harus dirawat inap di rumah 

sakit, diantaranya adalah diare dan penyakit gastroenteritis, demam berdarah dengue, 

demam tifoid, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan pneumonia. Untuk 

menghindari masalah lebih lanjut maka anak dengan kejang demam harus dilakukan 

rawat inap. Namun hospitalisasi dapat menyebabkan munculnya stress, kecemasan 

dan ketakutan pada pasien anak yang belum memahami alasan mereka dirawat 

dirumah sakit. Salah satu penatalaksanaan pada pasien kejang demam dengan cara 

pemberian teknik distraksi dengan audiovisual. Tujuan studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada anak kejang demam dalam 

pemenuhan kebutuhan aman dan perlindungan dengan intervensi utama distraksi 

audiovisual menonton video kartun. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien anak dengan kejang demam usia 3 tahun dan telah mendapatkan 

tindakan keperawatan sebelumnya di ruang Melati II RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada 

anak kejang demam dalam pemenuhan kebutuhan aman dan perlindungan dengan 

masalah keperawatan ansietas didukung dengan perubahan penurunan kecemasan 

yang dilakukan tindakan keperawatan teknik distraksi audiovisual menonton video 

kartun selama 3 hari. Didapatkan hasil terjadi penurunan kecemasan dari kecemasan 

sedang dengan score 50 menjadi kecemasan ringan dengan score 20.  
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PENDAHULUAN  

  

Kejang demam merupakan penyakit 

yang lazim ditemui pada bayi dan anak usia 

6 bulan sampai 5 tahun dan paling sering 

ditemui pada usia 9-20 bulan (Ditjen 

Yankes, 2019). Kejang demam menurut 

International League Against Epilepsy 

(ILAE) adalah kejang yang terjadi pada 

anak setelah berusia lebih dari 1 bulan dan 

tidak disebabkan oleh infeksi dari sistem 

saraf pusat (Rinawati, 2017).  

Data kejadian kejang demam dunia 

diperkirakan terdapat lebih dari 21,65 juta 

pasien kejang demam dan lebih dari 216 

ribu diantaranya tidak dapat terselamatkan 

(WHO, 2013 dalam Untari, 2015). Angka 

kejang demam di Indonesia dalam jumlah 

persentase cukup seimbang dengan 

persentase negara lain, kejang demaam di 

Indonesia dilaporkan mencapai 2%-4% 

sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2012-2013 mencapai 2%-3% 

(Untari, 2015). Angka kejadian kejang 

demam di Jawa Tengah sekitar 2%-5% 

terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 

tahun setiap tahunnya (Iksan, 2011). 

Berdasarkan data catatan rekam medik 

kejadian kejang demam di Ruang Melati II 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta  pada tahun 

2013 sebanyak 120 anak pada seluruh usia 

anak di Ruang Melati II, sedangkan pada 

usia 1-5 tahun sebanyak 110 anak (Data 

Rekam Medik RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta, 2013).  

Dampak kejang demam antara lain 

dapat menyebabkan kerusakan sel otak 

karena aliran darah pada otak tidak lancar 

dan mengakibatkan peredaran oksigen 

menjadi berkurang (Ngastiyah, 2014). 

Dampak yang terjadi pada pasien kejang 

demam merupakan masalah penting yang 

harus segera dilakukan tindakan yang tepat, 

agar tidak menyebabkan komplikasi lebih 

lanjut (Lusia, 2015). Untuk menghindari 

masalah lebih lanjut maka anak dengan 

kejang demam harus dilakukan rawat inap 

namun rawat inap dapat menyebabkan 

munculnya stress, kecemasan dan ketakutan 

pada pasien anak yang belum memahami 

alasan mereka dirawat dirumah sakit 

(Syisnawati, 2016).  Kecemasan 

hospitalisasi pada anak dapat membuat anak 

menjadi susah makan, tidak tenang, rewel, 

tidak mau bekerja sama dalam tindakan 

keperawatan sehingga mengganggu 

penyembuhan pada anak (Perkin, 2016). 

Kecemasan merupakan respon suatu 

individu pada keadaan tidak menyenangkan 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

(Sulistiawati, 2014).  

Penatalaksanaan pada pasien  anak   

kejang demam yang mengalami kecemasan 

hospitalisasi dapat dilakukan baik secara 

farmakologis dan non farmakologis. Salah 

satu penatalaksanaan non farmakologis 

yaitu dengan pemberian teknik atraumatic 

care dengan audiovisual. Atraumatic care 

adalah bentuk perawatan terapeutik yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan dalam 

tatanan pelayanan kesehatan anak melalui 

tindakan yang dapat mengurangi distres 

fisik maupun psikologis yang dialami oleh 

anak (Supartini, 2014).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Andayani (2019) menyatakan bahwa hasil 

implementasi keperawatan di ruang Teratai 

lantai 3 selatan dalam penggunaan audio 

visual sebagai salah satu teknik atraumatic 

care dapat menghilangkan kecemasan pada 

anak yaitu 84,62%. Sehingga dapat 



disimpulkan bahwa teknik distraksi 

audiovisual efektif meminimalkan stress.  

  

METODE   

  

Jenis   penelitian ini adalah diskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Studi kasus merupakan 

rancangan penelitian yang mencangkup 

pengkajian satu unit penelitian secara 

intensif (Nursalam, 2013). Studi kasus ini 

dilakukan untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada anak dengan 

kejang demam dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan perlindungan.  

Studi kasus ini dipilih satu klien anak 

sebagai subjek studi kasus yaitu dengan 

kriteria yang ditetapkan yaitu anak dengan 

kejang demam usia 1-3 tahun dan telah 

mendapatkan tindakan keperawatan 

sebelumnya dan mengalami kecemasan 

hospitalisasi. Tempat penelitian di ruang 

Melati II RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

pada tanggal 25 Februari 2020 sampai 27 

Februari 2020.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  

Hasil pengkajian didapatkan data 

pasien bahwa ibu pasien mengatakan  

mengatakan anaknya demam tinggi. Saat 

dilakukan pengkajian pada tanggal 25 

Februari 2020, Ibu klien mengatakan 

sebelum dibawa ke rumah sakit An. A 

mengalami demam tinggi dan tiba-tiba An. 

A mengalami kejang 2 kali  kurang lebih 

selama 5 menit dan mengalami batuk sejak 

1 minggu yang lalu. Kemudian An. A 

dibawa keluarga ke IGD RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta dengan di diagnosis 

Kejang Demam dan disarankan untuk 

dilakukan rawat inap. Dengan tanda-tanda 

vital: Nadi 134 kali permenit, suhu 39,6 oC 

dan frekuensi pernafasan 28 kali permenit. 

Klien tampak lemah, kulit kemerahan dan 

teraba  hangat. Klien terpasang infus D51/2 

NS 12 Tpm.  

Hasil pengkajian respon emosi saat 

hospitalisasi didapatkan data subjektif ibu 

klien mengatakan anaknya rewel, meminta 

pulang, menangis saat pertama kali dibawa 

ke rumah sakit, hanya mau ditemani oleh 

ayah dan ibunya dan data objektif klien 

tampak menangis kencang saat hendak 

diinjeksi, klien tampak tegang jika didatangi 

oleh perawat, klien tampak gelisah, kontak 

mata klien kurang baik dengan perawat  

Berdasarkan hasil dari pengkajian 

pada An. A dengan kejang demam telah 

sesuai dengan teori yang ditemukan oleh 

penulis. Kejang demam (Febrile Convulsion 

Seizure) merupakan serangan kejang yang 

terjadi karena kenaikan suhu tubuh atau 

suhu rektal di atas 38o C (Riyadi, 2013). 

Gejala kejang demam pada anak 

kebanyakan bersamaan dengan kenaikan 

suhu tubuh yang tinggi dan cepat dan 

disebabkan oleh infeksi di luar susunan 

saraf pusat, misalnya tonsilitis, bronkitis 

dan lain-lain (Ngastiyah, 2014).  

Dari data pengkajian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan 

antara teori dan kenyataannya yang terjadi 

pada gejala kejang demam yang dialami An. 

A.  

Pada riwayat penyakit sebelumnya, 

operasi, atau cidera Ibu klien mengatakan 

anaknya pernah di rawat di rumah sakit 1 

kali karena sakit typus saat usia 1.5 tahun, 

klien saat ini batuk dan pilek sejak 3 hari 

yang lalu dan pada riwayat penyakit 

keturunan dan kelainan kongenital Ibu klien 

mengatakan dalam keluarganya tidak ada 

yang mengalami penyakit kejang demam 

dan penyakit keturunan seperti hipertensi, 

diabetes miletus, jantung dan lain-lain.  

Terapi medis yang diberikan pada 

tanggal 25 Februari 2020 hingga 27 



Februari 2020 yaitu Infus D51/2 NS 12 Tpm, 

PCT/ 4 Jam kurang lebih 5 CC dan 

Ampisilin 250 mg/ 6 Jam.  

Diagnosis keperawatan yang 

ditegakkan pada pemenuhan kebutuhan 

aman dan perlindungan pada pasien anak 

dengan kejang demam. Berdasarkan SDKI 

(Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia) 

didapatkan diagnosis keperawatan Ansietas 

berhubungan dengan krisis situasional 

ditandai dengan pasien rewel, menangis 

(D.0080).  

Berdasarkan fokus diagnosis 

keperawatan yang akan dibahas yaitu 

Ansietas berhubungan dengan krisis 

situasional ditandai dengan pasien rewel, 

menangis. Dengan tujuan yaitu setelah 

dilakukan intervensi keperawatan selama 

3x24 jam, diharapkan ansietas dapat 

menurun dengan kriteria hasil yaitu 

(Tingkat Ansietas L.09093) Verbalisasi 

khawatir akibat kondisi yang dihadapi 

menurun, Perilaku gelisah menurun, 

Perilaku tegang menurun dan kontak mata 

membaik.  

Berdasakan tujuan dan kriteria hasil 

tersebut intervensi keperawatan yang 

dilakukan berdasarkan SIKI (Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia) yaitu 

(Teknik Distraksi I.08247), Observasi 

antara lain: Identifikasi perasaan anak yang 

diungkapkan sebelum dan setelah bermain, 

identifikasi pilihan teknik distraksi yang 

diinginkan, memonitor tingkat kecemasan 

anak. Terapeutik antara lain: Ciptakan 

lingkungan yang aman dan nyaman, 

gunakan teknik distraksi (mis: video). 

Edukasi antara lain: Jelaskan manfaat dan 

jenis distraksi bagi anak dan orang tua, 

anjurkan menggunakan teknik sesuai 

dengan kemampuan, usia dan tingkat 

perkembangan dan anjurkan teknik distraksi 

menonton video bagi anak.  

Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

selama 3 hari yaitu pada tanggal 25-27 

Februari 2020. Evaluasi hari pertama pada 

tanggal 25 Februari 2020 untuk diagnosis 

keperawatan Ansietas berhubungan dengan 

krisis situasional ditandai dengan pasien 

rewel, menangis (D.0080) pukul 14.15 WIB 

didapatkan data subjektif ibu klien 

mengatakan anaknya anaknya menangis, 

rewel, tidak mau ditinggal ibunya dan data 

objektifnya klien tampak memeluk ibunya, 

klien tampak tegang, takut. Assessment pada 

evaluasi hari pertama masalah belum 

teratasi dengan score kecemasan  50 

termasuk dalam kecemasan sedang.  

Evaluasi hari kedua pada tanggal 26  

Februari 2020 pukul 11.00 WIB didapatkan 

data subjektif, ibu klien mengatakan 

anaknya sudah tidak rewel, tidak gelisah, 

ibu klien mengatakan anaknya malu 

didatangi oleh perawat dan data objektifnya 

anak tampak kooperatif, tidak menangis, 

klien tampak mengumpat di belakang 

ibunya.  

Evaluasi hari ketiga pada tanggal 27  

Februari 2020 pukul 11.00 WIB didapatkan 

data subjektif, ibu klien mengatakan 

anaknya sudah tidak menangis, anak lebih 

aktif, tidak takut dengan perawat dan data 

objektifnya adalah anak tampak tidak 

tegang, tidak gelisah dan khawatir dengan 

perawat yang mendekatinya. Assessment 

pada evaluasi hari ketiga masalah teratasi 

dengan score kecemasan 20 termasuk dalam 

kecemasan ringan.  

Berdasarkan data diatas dapat 

disimpulkan adanya penurunan kecemasan 

dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. 

Hasil studi kasus yang dilakukan di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta diketahui bahwa 

sesudah dilakukan intervensi keperawatan 

dengan memberikan teknik atraumatic care 

dengan audiovisual selama 3 hari berturut-

turut. Intervensi ini dilakukan mulai hari 



pertama sampai dengan hari ketiga maka 

didapatkan hasil pengukuran kecemasan 

dengan kuisioner SCAS (Spence Children’s 

Anxiety Scale) pada anak kejang demam 

yang mengalami kecemasan hospitalisasi 

mengalami penurunan kecemasan dari score 

50 menjadi score 20.  

  

KESIMPULAN  

  

Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

anak  kejang demam dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan perlindungan pada 

anak yang mengalami kecemasan 

hospitalisasi dengan tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian teknik 

atraumatic care didapatkan hasil terjadi 

penurunan kecemasan dari kecemasan 

sedang dengan score 50 menjadi kecemasan 

ringan dengan score 20. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemberian teknik 

distraksi audiovisual pada anak dengan 

kejang demam sangat efektif terhadap 

penurunan kecemasan pada anak saat 

mengalami perawatan dirumah sakit 

(Hospitalisasi).  

  

SARAN  

   

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan pada anak kejang demam, 

penulis memberikan masukan positif antara 

lain : 

1. Bagi institusi rumah sakit  

Diharapakan asuhan keperawatan pada 

anak saat dilakukan perawatan dirumah 

sakit tetap memperhatikan askep 

psikososial pada anak.  

  

2. Bagi perawat  

Diharapkan perawat melakukan 

pendekatan lebih intensif pada anak 

untuk mendapatkan kepercayaan anak 

serta menjadikan anak tidak takut 

terhadap tindakan keperawatan. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan dapat selalu 

meningkatkan mutu dalam 

pembelajaran untuk menghasilkan 

perawat-perawat yang profesional, 

inovatif, terampil dan lebih 

berkualitas.  
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