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Abstrak 

 

Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada saat suhu tubuh mengalami kenaikan 

suhu rektal di atas 38°C . Kejang demam biasanya terjadi pada anak-anak yang 

berusia antara 6 bulan dan 5 tahun. Pendidikan kesehatan mengenai kejang demam 

dapat meningkatkan pengetahuan orang tua yang merawat anaknya dan diharapkan 

dapat menurunkan kecemasan. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui gambaran  

asuhan keperawatan pada anak kejang demam dalam pemenuhan penurunan 

kecemasan ibu saat merawat anak. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada satu responden ibu dari anak yang 

mengalami kejang demam di RSUD Karanganyar. Instrumen yang digunakan adalah  

Kuesioner kecemasan HARS (Hamilton Anxiety Ratting Scala) untuk mengukur 

kecemasan. Intervensi yang dilakukan adalah pemberian pendidikan kesehatan kejang 

demam berisi definisi, penyebab, tanda dan gejala, cara menangani kejang demam 

dan demam pada anak. Pendidikan kesehatan diberikan selama 30 menit dengan 

menggunakan media leaflet. Hasil studi kasus  ini menunjukkan bahwa pemberian 

pendidikan kesehatan secara efektif dapat mengurangi tingkat kecemasan pada ibu 

dari skor 18 (kecemasan ringan) menjadi skor 8 (tidak ada kecemasan) Rekomendasi 

pemberian pendidikan kesehatan disarankan untuk diberikan kepada orang tua saat 

merawat anaknya untuk mengurangi kecemasan.  
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Abstract 

 

A febrile seizure is a seizure that occurs when the rectal temperature rises above 

38°C. Febrile seizures usually occur in children between the ages of 6 months and 5 

years. Health education about febrile seizures can increase the knowledge of parents 

who care for their children and is expected to reduce anxiety. This case study aims to 

know the description of nursing in children with febrile seizures in fulfilling the 

reduction in maternal anxiety when caring for children. The research method used 

was descriptive with a case study approach on one respondent's mother of a child 

with febrile seizures at Karanganyar Hospital. The instrument used was the HARS 

(Hamilton Anxiety Rating Scala) anxiety questionnaire to measure anxiety. The 

intervention carried out was the provision of health education for febrile seizures 

containing definitions, causes, signs and symptoms, how to handle febrile seizures 

and fever in children. Health education was given for 30 minutes using leaflet media. 

The results of this case study indicated that the provision of health education can 

effectively reduce the level of anxiety in mothers from a score of 18 (mild anxiety) to 

a score of 8 (no anxiety). Recommendations for providing health education are 

recommended to be given to parents when caring for their children to reduce anxiety.  
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PENDAHULUAN 

Kejang demam adalah kejang 

yang terjadi pada saat suhu tubuh 

mengalami kenaikan (suhu rektal di 

atas 38°C) yang disebabkan oleh suatu 

proses ekstrakranium. Kejang demam 

biasanya terjadi pada anak-anak yang 

berusia antara 6 bulan dan 5 tahun, 

kejang demam jarang timbul pertama 

kali pada usia sebelum 6 bulan atau 

setelah 3 tahun  (Yuliastati & Arnis, 

2016). Insiden terjadinya kejang 

demam di Indonesia dilaporkan angka  

kejadian kejang demam 3-4% dari 

anak yang berusia 6 bulan sampai 5 

tahun pada tahun 2012-2013 (Badan  

Pusat  Statistik, 2013). Di Jawa Tengah 

mencapai 2-3% dari anak yang berusia 

6 bulan sampai 5 tahun pada tahun 

2012-2013 (Depkes Jateng, 2013). 

Data yang diperoleh dari RSUD Dr. 

H.- Soewondo Kendal, angka kejadian 

kejang demam pada tahun 2018-2019 

tepatnya pada bulan Agustus–

September  mencapai 152 orang 

dimana  pada  bulan  Agustus 2018 

sampai dengan bulan Februari 2019 

balita yang dirawat inap karena kejang 

demam mencapai 82 balita  dan pada 

bulan Maret sampai bulan September 

2019 ada 70 balita yang di  rawat inap 

karena kejang demam (Nurwijayanti, 

dkk. 2020). 

Kejang merupakan peristiwa 

yang menakutkan bagi setiap orangtua. 

Pada saat kejang, sebagian besar 

orangtua beranggapan bahwa anaknya 

akan meninggal (Budiman, 2016). 

Pengalaman pertama orang tua saat 

melihat anak kejang demam 

menimbulkan ketakutan pada orang 

tua. Hal ini menjadi masalah dan 

sangat mengganggu (Najimi, 2013). 

Terjadinya kejang demam pada anak 

belum dapat ditangani oleh orang tua 

secara mandiri. Orang tua justru panik  

terhadap kondisi  anaknya karena tidak  

tahu tentang  apa  yag  terjadi  pada  

anak mereka,  mengapa  awalnya  bisa 

terjadi  seperti  itu  dan  apa 

penyebabnya sehingga  tidak  mampu 

memberikan  pertolongan  terhadap 

anak mereka (Saputra, dkk. 2019). 

Kecemasan merupakan pengalaman 

individu yang bersifat subyektif 

sebagai perilaku disfungsional yang 

diartikan sebagai perasaan kesulitan 

dan kesusahan terhadap kejadian yang 



tidak diketahui dengan pasti (Hawari, 

2011). Kecemasan merupakan 

reaktivitas emosional berlebihan, 

depresi yang tumpul, atau respon 

emosional (Rofiqoh & Isyti'aroh, 

2018). Kecemasan disebabkan oleh 

persepsi yang salah tentang kejang 

demam akibat kurangnya pengetahuan 

ibu. Minimnya pengetahuan ini bisa 

diatasi dengan pendidikan (Rofiqoh & 

Isyti'aroh, 2018). 

Dampak kecemasan pada ibu 

saat merawat anak sakit adalah anak 

akan semakin stres dan hal ini 

berpengaruh terhadap proses 

penyembuhan yaitu menurunnya 

respon imun. Hal ini telah dibuktikan 

bahwa pasien yang mengalami 

kegoncangan jiwa akan mudah 

terserang penyakit, karena pada 

kondisi stres terjadi penekanan sistem 

imun (Apriany, D. 2013). Peningkatan  

pengetahuan  orang tua mengenai 

kejang demam dapat dilakukan  

dengan  pendidikan kesehatan  yang  

meliputi  definisi, etiologi,  faktor  

risiko,  pencegahan, penatalaksanaan,  

dan  komplikasi tentang kejang demam 

(Saputra, dkk. 2019). Pendidikan 

kesehatan dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat umum. 

Pemberian pendidikan kesehatan 

mengenai kejang demam dapat 

meningkatkan pengetahuan orang tua 

sehingga mengurangi tingkat 

kecemasan orang tua dalam 

menghadapi kejang demam pada anak 

(Rofiqoh & Isyti'aroh, 2018 ; Pelealu, 

dkk. 2019). Berdasarkan data, 

informasi, dan penelitian yang telah 

disebutkan, maka penulis tertarik 

untuk menyusun karya tulis ilmiah 

dengan judul “Asuhan Keperawatan 

Pada Anak dengan Kejang Demam 

dalam Pemenuhan Penurunan 

Kecemasan Ibu saat Meraawat Anak”. 

METODE 

 Metode penelitian yang 

digunakan adalah dengan cara 

deskriptif dengan pendekatan studi 

kasus pada satu responden ibu dari 

anak yang mengalami kejang demam 

di RSUD Karanganyar. Instrumen 

yang digunakan adalah  Kuesioner 

kecemasan HARS (Hamilton Anxiety 

Ratting Scala) untuk mengukur 

kecemasan. Intervensi yang dilakukan 

adalah pemberian pendidikan 



kesehatan kejang demam berisi 

definisi, penyebab, tanda dan gejala, 

cara menangani kejang demam dan 

demam pada anak. Pendidikan 

kesehatan diberikan selama 30 menit 

dengan menggunakan media leaflet. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian awal 

dilakukan pada hari Senin, 15 Februari 

2021  pukul 11.00 WIB didapatkan 

data pada tanggal 13 Februari 2021 

pukul 06.00 WIB An.I mengalami 

kejang demam selama kurng lebih 5-

10 menit dengan suhu tubuh 38,1°C. 

Demam yang timbul pada An. I timbul 

karena sebelumnnya pasien mengalami 

batuk. Pada anak kejang demam 

diawali dengan demam dengan suhu 

tubuh tinggi diatas 38°C, suhu yang 

tinggi mnyebabkan perubahan 

keseimbangan dari membran sel 

neuron dan dalam waktu singkat 

terjadi difusi dari ion kalium maupun 

ion natrium sehingga  terjadi lepas 

muatan listrik yang besar keseluruh sel 

maupun membran sel melalui 

neurotransmiter dan menyebabkan 

terjadi kejang (Nurindah, 2014). 

Kejang demam pada pasien 

berlangsung selama 5-10 menitan yang 

diklasifikasikan sebagai kejang demam 

sederhana, ditandai dengan kejang 

yang berlangsung kurang dari 15 

menit, kejang tidak bersifat tonik 

klonik dan juga tidak berulang dalam 

waktu singkat (Budiman,2016). 

Kejang demam merupakan suatu 

kejang yang terjadi dimana suhu 

melebihi batas normal yang 

disebabkan oleh suaru proses 

ekstrakranial. Kejang demam sendiri 

ada 2 macamnya yaitu kejang demam 

sederhana dan kejang demam 

kompleks. Hasil pengkajian yang 

didapatkan ibu pasien mengatakan 

kurang mengetahui cara menangani 

kejang demam karena belum pernah 

mendapatan pendidikan kesehatan 

sehingga ibu pasien mengalami 

kecemasan pada saat menghadapi anak 

kejang demam. Dalam pengkajian 

kecemasan orang  tua dalam 

menghadapi anak dengan kejang 

demam penulis menggunakan 

kuisioner HARS (Hawari, 2018), saat 

diberi kuisioner yang berisi 14 

pertanyaan tentang kecemasan, ibu 

pasien mampu menjawab dengan skor 



18 (Kecemasan ringan), ibu pasien 

tampak tidak mengerti bagaimana cara 

menangani anaknya saat mengalami 

kejang demam, kurangnya 

pengetahuan orang tua  disebabkan 

karena kurangnya informasi. Menurut 

Rofiqoh,& Isyti’aroh (2018) 

memberikan informasi kepada orang 

tua tentang efek dan cara penanganan 

kejang demam itu sangat penting, 

ketidaktahuan orang tua tentang efek 

dan cara penanganan kejang demam 

akan menimbulkan kecemasan, ketika 

cemas orang tua cenderung bingung 

sehingga tidak tahu apa yang harus 

dilakukan (Najmi, 2013). 

Diagnosis keperawatan yang 

penulis angkat dalam karya tulis 

ilmiah adalah ansietas berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi 

(D.0080). Dalam SDKI (Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia) 

ansietas adalah kondisi emosi dan 

pengalaman subyektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan 

spesifik akibat antisipasi bahaya yang 

memungkinkan individu melakukan 

tindakan untuk menghadapi ancaman, 

dibuktikan dengan kurang terpapar 

informasi, ibu pasien bingung apa 

yang harus dilakukan saat anak 

mengalami kejang demam pada anak 

sehingga mengalami kecemasan. 

Menurut Indrayanti,& Haryanti (2019) 

penanganan kejang demam harus 

didasari dengan pengetahuan yang 

benar tentang kejang demam dan 

memerlukan pembelajaran yang tepat 

melalui pendidikan baik formal 

maupun informal, kekhawatiran dan 

kecemasan yang berlebih dapat 

disebabkan karena pengetahuan orang 

tua yang masih kurang tentang 

kejadian kejang demam pada anak. 

Sebagian besar orang tua menganggap 

bahwa demam adalah penyakit, 

sehingga saat demam sudah turun 

orang tua akan merasa senang dan rasa 

kegelisahan akan hilang.  

Diagnosis tersebut sesuai dengan 

penelitian Nurwijayanti, dkk (2020) 

bahwa salah satu penyebab kejang 

demam adalah karena adanya riwayat 

kejang demam berulang juga 

disebabkan karena adanya riwayat 

kejang demam dengan usia pertama 

kejang kurang dari 12 bulan, dan 

faktor jenis kelamin. Hal tersebut 



didukung dengan data pengkajian yang 

ditemukan pada An.I yang mempunyai 

riwayat kejang demam saat usia 1 

tahun dan berulang kembali saat usia 

3tahun 8 bulan  yang disebabkan oleh 

demam diatas 38°C. 

Intervensi keperawatan yang 

pertama yaitu identifikasi kesiapan 

orang tua dalam menerima infomasi 

dan identifikasi risiko keselamatan. 

Menurut Nursalam (2010) diperlukan 

identifikasi pengetahuan responden 

sebelum pemberian pendidikan 

kesehatan, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat yang mempengaruhi 

responden saat menerima informasi 

yang diberikan melalui pendidikan 

kesehatan. Intervensi selanjutnya yaitu 

sediakan tempat aman dan sediakan 

media pendidikan kesehatan yang 

efektif menggunakan media, media 

yang digunakan penulis adalah leaflet 

yang berisi materi tulisan tentang 

kejang demam. Leaflet adalah suatu 

alat promosi atau pemasaran yang 

dicetak pada selembar kertas, yang 

umumnya mengunakan art paper atau 

art carton, dan memiliki dua atau lebih 

lipatan (Nurmala, 2018). Hal ini juga 

disampaikan oleh Rofiqoh & Isyti’aroh 

(2018) bahwa pemberian informasi 

melalui media leaflet memungkinkan 

orang tua belajar melalui proses 

melihat dan ceramah. Intervensi 

keperawatan yang terakhir yaitu 

memberikan pendidikan kesehatan dan 

kesempatan bertanya serta pujian 

kepada orang tua setelah pendidikan 

kesehatan selesai.  Pendidikan 

kesehatan pada orang tua terutama  

pendidikan kesehatan tentang kejang 

demam, orang tua dapat menangani 

anaknya jika terjadi kejang demam dan 

orang tua tidak akan mengalami 

kecemasan(Rofiqoh & Isyti’aroh, 

2018). Menurut Priyono (2014) 

memberikan pujian dapat 

meningkatkan rasa dihargai dan dapat 

meningkatkan sikap positif dari orang 

tua. 

Implementasi mengidentifikasi 

kecemasan pada ibu pasien dengan 

menggunakan kuesioner, pemberian 

kuesioner diberikan sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan dan orang tua 

mendapatkan skor 18 (kecemasan 

ringan), saat dikaji kecemasan orang 



tua ini disebabkan karena orang tua 

tidak mengetahui bagaimana cara 

menanganani anak saat kejang demam 

demam, menurut Rofiqoh & Isyti’aroh 

(2018) kurangnya pengetahuan juga 

disebabkan karena kurangnya 

pengalaman dari orang tua yang baru 

mempunyai anak  pertama. 

Implementasi selanjutnya memberikan 

pendidikan kesehatan dengan leaflet 

kejang demam pada anak selama 30 

menit yang berisi materi tulisan dan 

gambar tentang cara menangani anak 

saat kejang demam maupun demam. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Pelealu, dkk (2019) menunjukan 

bahwa pendidikan kesehatan 

menggunakan media leaflet memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat pengetahuan orang tua tentang 

kejang demam sehinggga orang tua 

tidak mengalami kecemasan. Hal ini 

terbukti saat selesai pendidikan 

kesehatan orang tua diberikan 

kuisioner yang sama seperti saat 

pengkajian pengetahuan awal, orang 

tua dapat menjawab kuisioner dengan 

skor 8 (tidak ada kecemasan), dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh peneliti, mampu menjelaskan 

kembali kejang demam dengan baik, 

ibu pasien mengetahui bagaimana cara 

menangani kejang demam, orang tua 

juga tidak cemas lagi. Kecemasan 

merupakan masalah umum bagi orang 

tua yang mengalami kejang demam 

pada anak. Hal ini disebabkan oleh 

persepsi yang salah tentang kejang 

demam akibat kurangnya pengetahuan 

ibu. Minimnya pengetahuan ini bisa 

diatasi dengan pendidikan. Pendidikan 

dapat meningkatkan pemahaman ibu 

dan kemampuan dalam merawat anak 

sakit dengan kejang demam 

(Indrayani, A & Agus, A. 2012). 

Pendidikan kesehatan pada hakekatnya 

adalah suatu kegiatan atau usaha 

individu untuk menyampaikan pesan 

kesehatan kepada masyarakat, 

kelompok individu, dengan harapan 

bahwa dengan adanya pesan tersebut 

masyarakat, kelompok atau individu 

dapat menumbuhkan pengetahuan 

tentang kesehatan (Nurmala, I. 2018). 

Berdasarakan hal tersebut pemberian 

pendidikan kesehatan dapat 

meningkatkan pengetahuan yang 

cukup tinggi pada orang tua sehingga 



dapat meningkatkan kemampuan ibu 

merawat anak (Khayati, dkk. 2018). 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Evaluasi Score 

Kuisioner Kecemasan orang tua 

Evaluasi keperawatan pada ibu 

An.I yang dirawat di Ruang Cempaka 

1 RSUD Karanganyar dimulaai pada 

tangal 15-17 Februari 2021 evaluasi 

hasil berfokus pada ansietas 

berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi. Setelah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang kejang 

demam menggunakan media leaflet 

selama 1x30 menit kecemasan orang 

tua terhadap penyakit anak menurun 

sehingga tidak ada kecemasan, terlihat 

saat post test ibu pasien mendapatkan 

skor 8 (tidak ada kecemasan), menurun 

pada pre test dengan mendapat skor 18 

(kecemasan ringan). Peningkatkan 

pengetahuan orang tua dipengaruhi 

beberapa faktor seperti, pemilihan 

media yang tepat pada pendidikan 

kesehatan menjadi penting karena 

media berperan sebagai perantara 

dalam memperjelas dan mengurangi 

salah persepsi (Nurmala, 2018). 

Menurut Nurwijayanti, dkk. 2020) 

pendidikan kesehatan terbukti efektif 

dalam meningkatkan sikap dan 

pengetahuan dalam merawat anak 

kejang demam sehingga orang tua 

tidak mengalami kecemasan. Hal ini 

dibuktikan dengan pertanyaan orang 

tua tentang kejang demam berkurang, 

ibu anak dapat menjelaskan kembali 

isi pendidikan kesehatan, persepsi 

orang tua yang keliru tentang kejang 

demam berkurang, kecemasan pada 

orang tua menurun dibuktikan dengan 

ibu mengerti bagaimana cara 

menangani kejang demam pada anak 

dan meraawat anak, sehingga masalah 

manajemen kesehatan tidak efektif 

teratasi  dan intervensi dihentikan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

 Asuhan keperawatan pada anak 

kejang demam dalam pemenuhan 

penurunan kecemasan ibu saat 

merawat anak, tindakan pemberian 

pendidikan kesehatan tentang kejang 

demam yang dilakukan selama 30 

menit pada ibu dari anak yang 



mengalami kecemasan efektif 

menurunkan skore kecemasan pada ibu 

pasien dari skore 18 (kecemasan 

ringan) menjadi skore 8 (tidak 

adakecemasan). 

2. SARAN 

Setelah penulis melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien 

dengan diagnosa kejang demam, 

penulis memberikan usulan dan 

masukan yang positif khususnya di 

bidang kesehatan antara lain : 

a. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

 Rumah sakit khususnya RSUD 

karanganyar dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan hubungan kerja 

sama yang baik antara tim 

kesehatan maupun klien serta 

keluarga klien. Melengkapi saran 

dan prasarana yang sudah ada 

secara optimal dalam pemenuhan 

asuhan keperawatan anak dengan 

kejang demam 

b. Bagi tenaga kesehatan khususnya 

perawat 

 Diharapkan selalu berkoordinasi 

dengan tim kesehatan lainnya 

dalam memberikan tindakan 

keperawatan nonfarmakologis yaitu 

terapi pemberian pendidikan 

kesehatan pada ibu klien dengan 

kejang demam bisa diaplikasikan 

sebagai alternatif 

untukmeningkatkan pengetahuan 

sehingga ibu klien tidak mengalami 

kecemasan. Perawat diharapkan 

dapat memberikan pelayanan 

professional dan komprehensif. 

c. Bagi institusi pendidikan 

 Diharapkan dapat menjadi bahan 

kepustakaan dan sebagai sumber 

informasi dalam penelitian 

selanjutnya pada pemberian asuhan 

keperawatan pada pasien kejang 

demam. 

d. Bagi pasien 

 Meningkatkan pengetahuan klien 

dan keluarga tentang bagaimana 

menangani masalah kejang demam 

dengan tindakan yang benar 

sehingga tidak mengakibatkan 

kecemasan. 
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