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Abstrak 

Demam adalah suatu tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi atau bakteri yang berada di 

dalam tubuh. Demam juga menjadi pertanda bahwa sistem imunitas anak berfungsi dengan 

baik. Hipertermi adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh 

untuk mengeluarkan panas. Demam terjadi karena adanya pengaturan hemeostatik suhu 

normal pada hipotalamus yang dapat meneyebabkan antara lain oleh virus, vaksin, agen 

biologis, obat-obatan, penyakit radang. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien hipertermi dalam pemenuhan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh dengan intervensi utama pemberian Water Tepid Sponge. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam kasus 

ini adalah satu orang pasien anak dengan suhu 38,2oC di ruang Amarilis 2 Rumah Sakit 

Umum Daerah Ungaran. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien Hipertermi dalam pemenuhan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh dengan 

masalah keperawatan hipertermi didukung dengan adanya suhu diatas normal yaitu 38,2oC, 

yang dilakukan tindakan keperawatan dengan pemberian Water Tepid Sponge dilakukan 2 

hari  selama 15 menit. Didapatkan hasil dari hari pertama dari suhu 38,2oC menjadi 38,0oC 

dan hari kedua dari suhu 37,6oC menjadi 36,3oC. Rekomendasi tindakan pemeberian Water 

Tepid Sponge efektif dilakukan pada pasien hipertermi. 
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Abstrack  

Fever is a sign that the body is fighting infection or bacteria that are in the body. Fever is also 

a sign that the child's immune system is functioning properly. Hypertherm is an increase in 

body temperature due to the body's inability to release heat. Fever occurs because of the 

normal temperature hemeostatic regulation in the hypothalamus which can be caused by 

viruses, vaccines, biological agents, drugs, and inflammatory diseases. The purpose of this 

case study is to find out the description of nursing care in hyperthermic patients in meeting 

the needs of body temperature balance with the main intervention of giving Water Tepid 

Sponge. This type of research is descriptive with a case study approach. The subject in this 

case was a pediatric patient with a temperature of 38.2oC in Amarilis 2, Ungaran Regional 

General Hospital. The results of the study showed that the management of nursing care for 

hyperthermic patients in fulfilling the need for body temperature balance with hyperthermical 

nursing problems was supported by the presence of above normal temperatures of 38.2oC, 

which performed nursing care by administering Water Tepid Sponge for 2 days for 15 

minutes. The results obtained from the first day from 38.2oC to 38.0oC and the second day 

from 37.6oC to 36.3oC. Recommendations for effective Water Tepid Sponge treatment are 

performed on hyperthermic patients. 
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PENDAHULUAN 

Hipertermi adalah peningkatan 

suhu tubuh sehubungan dengan 

ketidakmampuan tubuh untuk 

mengeluarkan panas (Buku Ajar Ilmu 

Keperawatan Dasar Buku I, 2015). 

Hipertermia dapat di sebabkan oleh virus 

dan mikroba. Mikroba berasal dari luar 

tubuh yaitu bersifat pirogen eksogen yang 

merangsang sel makrofag, leukosit, dan sel 

lainnya untuk membentuk pirogen 

endogen. Pirogen seperti bakteri dan virus 

yang menyebabkan meningkatnya suhu 

tubuh (Widagdo, 2012).  

Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

memperkirakan bahwa jumlah kasus 

demam pada anak di seluruh dunia 

mencapai 16-33 juta dengan 500-600 ribu 

kematian setiap tahunnya (Setyowati, 

2013). Di Indonesia penderita demam pada 

anak dengan menggunakan perabaan 

sebanyak 465 ribu (91,0%) dari 511 ribu 

dan sisanya 9% saja dengan menggunakan 

thermometer (Setyowati, 2013). Angka 

kejadian demam pada anak tahun 2010 di 



wilayah Jawa Tengah sekitar 2% sampai 

5% terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 

tahunnya (DinKes Jawa Tengah, 2009). 

Sebagian besar demam pada anak 

merupakan akibat dari perubahan pada 

pusat panas di hipotalamus. Penyakit-

penyakit yang ditandai dengan adanya 

demam dapat menyerang sistem tubuh. 

Selain itu, demam mungkin berperan 

dalam meningkatkan perkembangan 

imunitas spesifik dan non spesifik dalam 

membantu pemulihan atau pertahanan 

terhadap infeksi (Permatasari, 2013).  

Sebagian besar demam pada anak 

merupakan akibat dari perubahan pada 

pusat panas di hipotalamus. Penyakit-

penyakit yang ditandai dengan adanya 

demam dapat menyerang sistem tubuh. 

Selain itu, demam mungkin berperan 

dalam meningkatkan perkembangan 

imunitas spesifik dan non spesifik dalam 

membantu pemulihan atau pertahanan 

terhadap infeksi (Permatasari, 2013).  

Berdasarkan kasus ada 4 diagnosis 

yang ditegakkan 1) Hipertermia 

berhubungn dengan penyakit ditandai 

dengan suhu diatas normal (D.0130), 2) 

Defisit Nutrisi berhubungan dengan 

kurangnya asupan makanan ditandai 

dengan nafsu makan menurun (D0019), 3) 

Resiko ketidakseimbangan Elektrolit 

dengan faktor risiko keseimbangan cairan 

ditandai dengan mukosa bibir lembab dan 

elastisitas turgor kulit tidak baik (D.0037), 

4) Ketidakefektifan termogulasi 

berhubungan dengan fluktuasi suhu 

lingkungan ditandai dengan suhu tubuh 

meningkat  (D.0149). 

METODE 

Studi kasus dilakukan di RSUD 

Ungaran pada tanggal 17-29 2020 di ruang 

Amarilis. Pasien yang dirawat berinisial 

An. R berusia 10 tahun, jenis kelamin laki-

laki, agama Islam, pelajar, alamat Jatisari. 

Diagnosis keperawatan ditegakan 

berdasarkan data-data yang dikaji dimulai 

dengan menetapkan masalah, penyebab 

dan data pendukung. Masalah keperawatan 

yang ditemukan pada An. R adalah Setelah 

dilakukan analisa terhadap data pengkajian 

pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 

pukul 18.30 WIB diperoleh data subyektif 

antara lain ibu pasien mengatakan anaknya 

demam sudah 2 hari. Data obyektif tanda-

tanda vital: Suhu 38,2oC, Tekanan Darah 

(TD) 110/80 mmHg, Nadi 115x/menit, 

Respiratory Rate 22x/menit, kulit tampak 

kemerahan dan terasa hangat. Didapatkan 

diagnosa 1) yaitu Hipertermi berhubungan 

dengan proses penyakit (D.0130). 

Diperoleh data subyek antara lain ibu 

pasien juga mengatakan anaknya mual, 

muntah 1x, nafsu makan berkurang 2-3 

sendok dan terasa kenyang. Data obyektif 

paien tampak lemas, dan mukosa bibir 

pucat, A : TB : 156 cm BB : 44 kg IMT : 

18,0 (Kurang), B : Hematoknit : 37,4%, 



Hb : 12,4 g/dl, Leukosit : 4,97 10^3/ul, C : 

Mukosa bibir pucat dan pasien tampak 

lemas dan pucat, D : Diet lunak, frekuensi 

3x sehari, makan habis 2-3 sendok. 

Didapatkan diagnose 2) yaitu Defisit 

Nutrisi berhubungan dengan Kurangnya 

asupan makanan (D.0019).  

 

Tabel 1. Gambaran Subjek Studi Kasus 

Nama : An.R 

Umur : 10 tahun 

Hari/Tanggal/J

am 

Penurunan Suhu 

Tubuh 

Sebelu

m 

Tindak

an 

Sesuda

h 

Tindak

an 

Kamis, 20 

Feb/19.15 

WIB 

38,2oC 38,0oC 

Jumat, 21 

Feb/10.35 

WIB 

37,6oC 37,3oC 

Sabtu, 22 

Feb/10.55 

WIB 

36,8oC - 

   

 

PEMBAHASAN 

 Implementasi adalah 

pelaksanaan rencana keperawatan oleh 

perawat dan pasien. Implementasi 

merupakan tahap ke 4 dari proses 

keperawatan yang dimulai setelah perawat 

menyusun rencana intervensi yang 

dilakukan pada An.R untuk diagnosa 

Hipertermia berhubungan dengan proses 

penyakit (D.0130) dengan intervensi yaitu 

Manajemen Hipertermi (I.15506), 

Observasi : Monitor suhu tubuh, 

Terapeutik : Longgarkan atau lepaskan 

pakaian, Lakukan pendinginan eksternal 

(Water Tepid Sponge),  Edukasi : 

Anjurkan tirah baring, Kolaborasi : 

Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit 

melalui intravena, Kolaborasi pemeberian 

terapi antipiretik. 

 Tindakan pemberian Water Tepid 

Sponge, tepid sponge yaitu untuk 

menurunkan suhu tubuh pasien yang 

mengalami hipertermi (Hidayat, 2014). 

Suhu tubuh anak akan mengalami demam 

dipengaruhi proses penyakit yang terjadi 

pada anak. Pola demam bergantung pada 

pirogen. Peningkatan atau penurunan 

aktivitas pirogen dapat mengakibatkan 

peningkatan dan penurunan suhu tubuh 

pada waktu yang berbeda. Waktu dan 

tingkat demam bergantung pada kekuatan 

pirogen dan kemampuan respon individu 

(Potter, 2010).  

 Pada subyek, pemberian tindakan 

Water Tepid Sponge sampai hari ketiga 

mendapatkan hasil yang terus mengalami 

peningkatan. Hal ini banyak didorong oleh 

berbagai faktor. Bukan saja ketetapan dan 

keseriusan pasien pada saat diberikan 



tindakan Water Tepid Sponge tetaapi juga 

dukungan oleh keluarga dan kesediaan 

pasien. Selain itu, pasien terus melakukan 

tindakan Water Tepid Sponge, bukan saat 

didampingi oleh perawat, pada saat pasien 

mengalami hipertermi pasien bisa 

melakukan tindakan secara mandiri. 

Karena tindakan ini adalah  tindakan 

terapeutik, pasien harus tetap diberikan 

tindakan terapeutik baik kolaborasi 

maupun mandiri.  

 Evaluasi yang ditetapkan dalam 

asuhan keperawatan yang diberikan An.R 

ini dilakukan untuk menentukan masalah 

teratasi, teratasi sebagian, atau tidak 

teratasi adalah dengan cara 

membandingkan antara SOAP (Subyektif, 

Obyektif, Assesment, Planing) (Darmawan, 

2012).  

 Hasil evaluasi pemenuhan 

kebutuhan keseimbangan suhu tubuh 

adalah tindakan intervensi keperawatan 

non farmakologi dengan memberikan 

tindakan Water Tepid Sponge dua kali 

dalam dua hari. Pada tanggal 20 Februari 

2020 didapatkan hasil pasien mengeluhkan 

demam (suhu 38,0oC) dengan hasil 

subyektif kulit tampak kemerahan 

sehingga Assesment belum teratasi untuk 

Planing lanjutkan intervensi yang sudah 

dibuat.  

 Hari kedua pada tanggal 21 

Februari 2020 didapatkan hasil  pasien 

masih mengeluhkan demam masih naik 

turun (suhu 37,3oC) dengan hasil obyektif 

pasien tampak lemas dan kulit teraba 

hangat sehingga Assesment masalah 

teratasi sebagian untuk Planing 

pertahankan intervensi.  

 Hari ketiga pada tanggal 22 

Februari 2020 didapatkan hasil ibu pasien 

mengatakan demam sudah turun (suhu 

:36,8oC) dengan hasil obyektif pasien 

tampak lebih tenang sehingga Assesment 

masalah teratasi untuk Planing 

pertahankan intervensi. 

 

KESIMPULAN 

Diagnosa keperawatan yang 

muncul pada kasus yaitu Hipertermia 

berhubungan dengan penyakit ditandai 

dengan suhu diatas normal (D0130). 

Tindakan keperawatan yang 

dilakukan selama 3x24 jam yaitu mengkaji 

manajemen Hipertermi yaitu dengan 

memberikan tindakan Water Tepid Sponge 

untuk menurunkan suhu tubuh pada pasien 

sebagaimana mestinya dalam batas 

normal. 

Hari kedua pada tanggal 21 

Februari 2020 didapatkan hasil  pasien 

masih mengeluhkan demam masih naik 

turun (suhu 37,3oC) dengan hasil obyektif 

pasien tampak lemas dan pucat sehingga 

Assesment masalah teratasi sebagian untuk 

Planing pertahankan intervensi.  

SARAN 



Dalam hal ini penulis memberikan 

beberapa saran setelah secara langsung 

mengamati lebih dekat perkembangan 

status kesehatan pasien: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dengan adanya studi 

kasus ini, dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bagi mahasiswa/i di kampus 

Universitas Kusuma Husada Surakarta 

Prodi D-III Keperawatan khususnya pada 

keperawatan gawat darurat terutama pada 

pembelajaran tentang asuhan keperawatan 

gawat darurat. 

2. Bagi Rumah sakit 

Diharapkan rumah sakit dapat 

memberikan penangan gawat darurat yang 

lebih cepat dan tepat kepada pasien-pasien 

yang mengalami kegawat daruratan. 

3. Bagi Perawat 

Diharapkan bagi perawat-perawat 

yang berada di Instalasi Gawat Darurat 

yang  melakukan tindakan keperawatan 
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