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ABSTRAK 

 

Kejang demam merupakan bangkitan kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan 

sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh diatas 36°C dengan metode 

pengukuran suhu tubuh apapun dan berlangsung singkat rerata 4 menit. Penanganan 

pertama kejang demam selain dipengaruhi oleh pengetahuan ibu juga dapat 

dipengaruhi oleh self efficacy ibu. self efficacy adalah penilaian seseorang terhadap 

dirinya sendiri atau tingkat keyakinan mengenai seberapa besar kemampuannya 

mengerjakan suatu tugas tertentu. Pendidikan kesehatan untuk meningkatkan self 

efficacy ibu bahwa self efficacy seseorang ditentukan oleh kerja keras dan ketekunan 

dalam menghadapi situasi. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada anak kejang demam dalam pencapaian kebutuhan self 

efficacy ibu dalam merawat anak. Desain penelitian ini  menggunakan metode 

deskriptif studi kasus dengan satu responden. Instrumen yang dilakukan pada studi 

kasus ini dengan kuesioner penilaian self efficacy. Intervensi keperawatan yang 

dilakukan pada studi kasus ini adalah melakukan pendidikan kesehatan pada ibu 

dengan anak kejang demam yang menggunakan media leaflet. Hasil studi kasus ini 

pendidikan kesehatan pada ibu dengan anak kejang demam sangat berpengaruh 

meningkatkan self efficacy ibu dalam merawat anak kejang demam dengan skor 

sembilan dari sepuluh pertanyaan. Saran unit kesehatan sebagai sarana edukasi untuk 

membantu ibu beradaptasi terhadap peran orang tua.    
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ABSTRAK 

 

Febrile seizures are seuzures that accur in childern aged 6 moubths to 5 years who 

experience an increase in body temperature above 36⸰C by any method of 

meansuring body temperature and last an avarage of 4 minutes. Thr first treatment of 

febrile seizure is not only influenced by mothers knowledge but also influenced by 

mothers self efficacy. Self eficacy is able to a certain task. Health education to 

improve maternal sel efficacy that a person’s self efficacy is determined bu hard 

work and perseverance in dealing with situasions. The purpose of this case study is to 

find out the descrption of nursing carefor childern with febrile seizures in achieving 

the needs of mother’s self efficacy in caing for childern. The design of this study 

used a description case study is a self efficacy assessment questionnaire. The nursing 

intervention in this case study was to provide health education to mother’s with 

childern with febrile seizures using leaflet media. The result of this case study that 

healt education for mother’s with childern with febrile seizures is very influential in 

increasing the mother’s sel efficacy in traating childern with febrile seizures with a 

score of nine out of ten questions. Suggestions from the helath unit as a means of 

educationt ro help mothers adapt to the role of prents.  
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PENDAHULUAN 

Kejang demam merupakan 

bangkitan kejang yang terjadi pada 

anak berumur 6 bulan sampai 5 

tahun yang mengalami kenaikan 

suhu tubuh (suhu di atas 380C, 

dengan metode pengukuran suhu apa 

pun) yang tidak disebabkan oleh 

proses intrakranial yang berlangsung 

singkat (rerata 4 menit) (Ismael, 

2016). Penyebab kejang demam 

belum diketahui dengan pasti, 

kadang demam tidak terlalu tinggi 

dapat menyebabkan kejang. Kondisi 

yang menyebabkan kejang demam 

antara lain infeksi yang mengenai 

jaringan ektrakranial seperti 

tonsilitis, ototis media akut, 

bronchitis, obat-obatan 

ketidakseimbangan kimiawi seperti 

hiperkalemia, hipoglikemia 

(Marwan, 2017).  Kejang yang 

berlangsung biasanya disertai apneu 

(henti nafas) (Untari, 2013). 

Angka kejadian kejang demam 

di Amerika Serikat dan Eropa 2–7%, 

sedangkan di Jepang 9–10% (Fadli, 

2015), tingkat prevalensi berbeda 

antara negara, seperti 8,2% di 

Jepang, 14% di Guam, dan 34,0% di 

Australia (Byeon, 2017). Menurut 

Marwan (2017) angka kejadian 

kejang demam di Indonesia dalam 

jumlah persentase yang cukup 

seimbang dengan negara lain. Di 

Indonesia kejang demam dilaporkan 

mencapai 4% dari tahun 2005 - 2006.  

Sebanyak 21% kejang demam 

dengan durasi <1 jam, 57% terjadi 

antara 1-24 jam berlangsungnya 

demam, dan 22% lebih dari 24 jam. 

Sekitar 30% responden akan 

mengalami kejang demam berulang 

dan kemudian meningkat menjadi 

50% jika kejang pertama terjadi usia 

kurang dari 1 tahun. Sejumlah 9–

35% kejang demam pertama kali 

adalah kompleks, 25% kejang 

demam kompleks tersebut 

berkembang ke arah epilepsy (Fadli , 

2015). Tingkat kejadian yang 

dilaporkan untuk episode kedua dan 

ketiga dari kejang demam masing-

masing adalah 20%, 30% dan 15%. 

Risiko terjadinya epilepsi setelah 

kejang demam sebanyak 2-3% 

(Byeon, 2017).   

Menurut Bandura penanganan 

pertama pada kejang demam selain 

dipengaruhi oleh pengetahuan ibu 

juga dapat dipengaruhi oleh self 

efficacy  ibu (Kurniawan, 2017). 



Menurut Gaskill secara umum self  

efficacy   adalah penilaian seseorang 

terhadap dirinya sendiri atau tingkat 

keyakinan mengenai seberapa besar 

kemampuannya dalam mengerjakan 

suatu tugas tertentu (Kurniawan, 

2017). Self afficacy mempengaruhi 

pola, tindakan dan emosi dari 

seseorang. Masalah penatalaksanaan 

yang seharusnya dilakukan ibu untuk 

mengatasi kejang demam dan 

mengurangi angka kematian anak 

seharusnya dapat dilakukan dengan 

baik tetapi kenyataan masih banyak 

ibu yang belum sadar dan percaya 

diri dalam mengatasi masalah. Orang 

yang memiliki self efficacy rendah 

akan tidak yakin dengan 

kemampuannya dalam menangani 

situasi yang mendesak sedangkan 

yang memiliki self efficacy tinggi 

cenderung menunjukkan usaha yang 

lebih keras dari pada orang dengan  

self afficacy  rendah (Kurniawan, 

2017).  

Self efficacy ibu pada anak 

kejang demam penting karena 

merupakan persepsi individu atau 

keyakinan kemampuannya 

melakukan tindakan yang 

diharapkan. Keyakinan efikasi diri 

mempengaruhi pilihan tindakan yang 

dilakukan. Pendidikan kesehatan 

untuk meningkatkan self efficacy 

pada ibu bahwa self efficacy 

seseorang ditentukan oleh kerja keras 

dan ketekunan dalam menghadapi 

situasi tertentu disamping itu juga 

mempengaruhi sejumlah stress dan 

pengalaman kecemasan individu 

tertentu (Pajares, 2009).  

Berdasarkan masalah pada 

latar belakang tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melaksanakan asuhan 

keperawatan pada anak kejang 

demam dalam pencapaian self 

efficacy ibu dalam merawat anak. 

Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut maka penulis 

tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah yang berjudul “Asuhan 

Keperawatan Pada Anak Kejang 

Demam Dalam Pencapaian 

Kebutuhan self Efficacy Ibu”. 

METODE 

Desain studi kasus 

menggunakan metode quasy 

eksperiment dengan desain pre test 

dan post test. Populasi dalam studi 

kasus ini adalah ibu pasien dengan 

anak kejang demam yang di rawat di 

RSUD Kota Salatiga dengan jumlah 



sample  responden 1. Instrumen yang 

digunakan adalah penilaian self 

efficacy ibu untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan ibu sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan. Pendidikan kesehatan 

diberikan sesuai prosedure selama 10 

menit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian didapatkan 

data pasien : Pasien An. M, umur 4 

tahun, alamat salatiga, jenis kelamin 

laki – laki, agama islam, yang 

mengalami penyakit kejang demam. 

Klien di bawa ke RSUD Kota 

Salatiga pada tanggal 19 februari 

2021 pukul 08.00 WIB dengan 

keluhan kejang dan demam. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui ibu pasien mendapat skor  

5 dari 10 pertanyaan sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan. 

Menurut Bandura penanganan 

pertama pada kejang demam selain 

dipengaruhi oleh pengetahuan ibu 

juga dapat dipengaruhi oleh self 

efficacy  ibu (Kurniawan, 2017). 

Menurut Gaskill secara umum self  

efficacy   adalah penilaian seseorang 

terhadap dirinya sendiri atau tingkat 

keyakinan mengenai seberapa besar 

kemampuannya dalam mengerjakan 

suatu tugas tertentu (Kurniawan, 

2017).  

Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan adalah Defisit 

pengetahuan berhubungan dengan 

Kurang terpapar informasi. 

Intervensi keperawatan pada studi 

kasus ini bertujuan setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan selama kurang 

lebih 10 menit diharapkan nilai self 

efficacy meningkat dengan kriteria 

hasil perilaku dan pengetahuan 

meningkat, perilaku sesuai anjuran 

meningkat, kemampuan menjelaskan 

suatu topik meningkat. 

Berdasarkan tujuan dan kriteria hasil 

tersebut intevensi keperawatan yang 

dilakukan berdasarkan standar 

intervensi keperawatan 

Indonesia(SIKI) tindakan pertama 

yaitu identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima informasi, 

yang kedua sediakan materi dan 

media pendidikan kesehatan, yang 

ketiga yaitu memberikan pendidikan 

kesehatan mengenai self efficacy ibu 

dengan media lembar leaflet. 

Pada tanggal 19 februari 2021 

pada pukul 09.25 WIB memberikan 

tindakan pendidikan kesehatan 



selama kurang lebih 10 menit dengan 

hasil ibu pasien tampak siap untuk 

menerima pendidikan kesehatan, ibu 

pasien menjawab kuesioner penilain 

self efficacy post test dengan skor 9 

dari 10 pertanyaan setelah diberikan 

pendidikan kesehatan. 

Evaluasi akhir yang telah 

dilakukan penulis hasil data 

Subyektif :  ibu pasien mengatakan 

mengisi lembar kuesioner self 

efficacy ibu dalam merawat anak 

kejang demam dengan sungguh – 

sungguh dan sesuai dengan 

pendidikan kesehatan yang berikan 

dengan skore 9 dari 10 pertanyaan, 

Obyektif : ibu pasien tampak 

antusias, Analisa : self efficacy ibu 

dalam merawat anak kejang demam 

meningkat, Planning : Hentikan 

intervensi.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

1. KESIMPULAN  

Asuhan keperawatan pada An. M 

denagn diagnosa medis kejang 

demam. Tindakan memberikan 

pendidikan kesehatan self efficacy 

ibu dalam merawat anak kejang 

demam yang diberikan selama 

kurang lebih 10 menit pada ibu 

pasien meningkat dari skore 5 

menjadi 9. 

2. SARAN 

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan 

diagnosa kejang demam, penulis 

memberikan usulan dan masukan 

yang positif khususnya di bidang 

kesehatn antara lain : 

a. Bagi Instansi Pelayanan 

Kesehatan  

Rumah sakit khususnya di 

RSUD Kota Salatiga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan dan 

mempertahankan 

kerjasamabaik antara tim 

kesehatan maupun pasien 

sehingga asuahan keperawatn 

yang diberikan dapat 

mendukung kesembuhan 

pasien. 

b. Bagi Tenaga Kesehatn 

Khusunya Perawat 

Baiknya perawat memiliki 

tanggung jawab dan senantiasa 

meningkatkan ketrampilan 

yang lebih dan selalu 

beekoodinasi dengan tim 

kesehatan lain dalam 

memberikan asuhan 

keperawatan khusunya kepada 



pasien kejang demam. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang telah 

berkualitas dengan 

mengupayakab aplikasi riset 

dalam setiap tindakan yang 

dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang 

professional, terampil,inovtif, 

dan bermutu dalam 

memberikan asuhan 

keperawatn yang komperhensif 

berdasarkan ilmu dab kode etik 

keperawatan. 

d. Bagi pasien 

Meningkat pengetahuan pasien 

dan keluarga tentang 

bagaimana cara penanganan 

dan pencegahan kejang demam 

pada anak dalam pencapain 

self efficacy ibu dalam 

merawat anak. 
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