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ABSTRACT 

 

Febrile seizures are seizures that occur when there is an increase in body 

temperature (rectal temperature above 38oC) caused by extracranial processes 

that usually occur in children aged 6 months to 5 years. The cause of febrile 

seizures, namely viral infections, is also one of the common causes of a child 

having a fever which then triggers a seizure. A warm compress is an action to 

lower body temperature. The purpose of this case study is to know the description 

of nursing in children with febrile seizures in fulfilling thermoregulation balance. 

This research method is descriptive using a case study approach with one child 

respondent who has a febrile seizure. The instrument used in this case study uses 

a body temperature measuring device, namely a mercury thermometer. The 

intervention carried out was a warm water compress which was carried out after 

checking the child's temperature above 38oC, a warm compress was stiffened on 

the axilla with a water temperature of 38oC carried out for approximately 30 

minutes. The case study results showed that a warm compress can lower body 

temperature from 39.9oC to 37.3oC. Recommendation: to lower body temperature 

in children with febrile seizures, warm water compresses can be given.  
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ABSTRAK 

 

Kejang Demam merupakan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh (suhu 

rektal di atas 38oC) yang disebabkan oleh proses ekstrakranium yang biasa terjadi 

pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Penyebab kejang demam yaitu infeksi 

virus juga merupakan salah satu penyebab umum seorang anak mengalami 

demam yang kemudian memicu kejang. Kompres air hangat merupakan tindakan 

untuk menurunkan suhu tubuh. Tujuan studi kasus ini untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada anak kejang demam dalam pemenuhan 

keseimbangan termoregulasi. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus dengan satu responden anak yang 

mengalami kejang demam. Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini 

menggunakan alat pengukur suhu tubuh yaitu thermometer air raksa. Intervensi 

yang dilakukan yaitu kompres air hangat yang dilakukan pada saat setelah 

pengecekan suhu anak diatas 38oC, kompres hangat dikakukan pada axilla dengan 

suhu air 38oC dilakukan kurang lebih 30 menit.  Hasil studi kasus menunjukkan 

bahwa kompres air hangat dapat menurunkkan suhu tubuh dari 39,9oC menjadi 

37,3oC. Rekomendasi: untuk menurunkan suhu tubuh pada anak yang mengalami 

kejang demam dapat diberikan kompres air hangat.  
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PENDAHULUAN 

Kejang Demam yaitu kejang 

yang terjadi pada kenaikan suhu 

tubuh (suhu rektal di atas 380C) yang 

disebabkan oleh proses 

ekstrakranium. Kejang demam 

merupakan kelainan neorologis yang 

paling sering ditemui pada anak, 

terutama pada golongan anak umur 6 

bulan sampai 4 tahun (Bararah & 

Jaumar, 2013; Wulandari & Erawati, 

2016). 

WHO (World Health 

Organization) memperkirakan pada 

tahun 2015 terdapat lebih dari 18,3 

juta penderita kejang demam dan 

lebih dari 154 ribu diantaranya 

meninggal. Insiden dan prevalensi 

kejang demam di Eropa pada tahun 

2016 berkisar 2-4%, di Asia 

prevalensi kejang demam lebih besar 

yaitu 8,3-9,9% pada tahun yang sama 

(Angelia et al., 2019).  

 Negara lain insiden kejang 

demam bervariasi seperti Jepang 

8,8%, Guam 14%, India 5-10%. 

Amerika Serikat insiden kejang 

demam mencapai 2%-5% pada anak 

yang berusia kurang dari 5 tahun. 

angka kejadian kejang demam di 

Asia dilaporkan lebih tinggi dari 

Amerika yaitu sebesar 8,3% - 9,9%, 

sekitar 80%-90% dari sejumlah 

kejadian kejang demam di Asia 

adalah kejang demam sederhana 

(Fuadi et al, 2010).  

Prevalensi kejang demam di 

dunia diperkirakan antara 2% dan 

5% dari anak-anak antara 6 bulan 

dan 5 tahun di Amerika Serikat dan 

Barat Eropa dengan kejadian puncak 

antara 12 dan 18 bulan, meskipun 

kejang demam terlihat pada semua 

kelompok etnis, namun lebih sering 

terlihat pada populasi Asia seperti 

India sekitar 5-10%. Di Jepang, 

prevalensi kejang demam pada anak 

dilaporkan sekitar 6-9%. Insiden ini 

setinggi 14% di Guamese. Kejang 

demam lebih sering terjadi pada anak 

laki-laki dari pada anak perempuan 

dengan perbandingan sekitar 1,6-1 

(Leung, Hon, & Leung, 2018). 

Di Indonesia, angka kejang 

demam 3% - 4% dari anak yang 

berusia 6 bulan – 5 tahun pada tahun 

2012 – 2013. Dilaporkan 5 (6,5%) 

diantara 83 pasien kejang demam 

menjadi epilepsy. Penanganan 



kejang demam harus tepat, sekitar 

16% anak akan mengalami 

kekambuhan (rekurensi) dalam 24 

jam pertama walaupun ada kalanya 

belum bisa dipastikan, bila anak 

mengalami demam yang terpenting 

adalah usaha menurunkan suhu 

badannya (Depkes RI, 2017).  

Kejang demam bisa 

berbahaya jika demam tinggi dan 

tidak ditangani secara dini, bisa 

menyebabkan hipoksia jaringan otak 

dan akhirnya merusak otak. Suhu 

tubuh yang tinggi menyebabkan otak 

menjadi sensitif dan rentan terhadap 

kematian sel. Suhu tubuh yang tinggi 

juga berbahaya karena 

mengakibatkan perdarahan lokal dan 

degenerasi parenkim di seluruh 

tubuh, gangguan ini akan 

menyebabkan terganggunya fungsi 

sel. Demam terjadi sebagai respon 

tubuh terhadap peningkatan set point, 

namun terjadi peningkatan suhu 

akibat pembentukan panas yang 

berlebihan tidak diikuti dengan 

peningkatan set point (Hall, 2016). 

Suhu tubuh yang optimal 

sangat penting agar kehidupan sel 

berfungsi secara efektif.Perubahan 

suhu tubuh yang ekstrim bisa 

berbahaya bagi tubuh.Oleh karena itu 

perawat harus berusaha untuk dapat 

menjaga suhu tubuh klien agar tetap 

normal (Yunianti, 2019). 

Pemberian kompres hangat 

merupakan tindakan mandiri perawat 

yang bertujuan menurunkan suhu 

tubuh pada anak di atas 38°C, 

memberi kenyamanan dan mencegah 

terjadinya kejang demam (Kusyati 

dkk, 2013). 

Pemberian kompres hangat 

sering dilakukan di daerah vena 

besar seperti axilla dan daerah 

abdomen. Pemberian kompres 

hangat di femoral sebagai daerah 

dengan letak pembuluh darah besar 

yang merupakan pusat pengendali 

suhu inti, berada di area praoptik 

hipotalamus. Ketika reseptor yang 

sensitif suhu hangat di hipotalamus 

terstimulasi, sistem efektor tersebut 

akan mengirimkan sinyal yang akan 

memicu produksi keringat dan 

vasodilatasi (Kozier, et al 2011). 

Teknik kompres hangat merupakan 

teknik nonfarmakologis yang secara 

efektif  bisa menurunkan suhu tubuh 

pada pasien (Nurlaili dkk, 2018).  

Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut maka penulis 



tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah yang berjudul “Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Kejang 

Demam Dalam Pemenuhan 

KeseimbanganTermogulasi. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian ini adalah 

dekriptif dengan pendekatan studi 

kasus, dengan satu responden anak 

yang mengalami kenjang demam 

dalam pemenuhan keseimbangan 

termoregulasi, di RSUD Ungaran 

pada tanggal 18 Februari 2021 - 20 

Februari 2021. Pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, 

dan pemeriksaan fisik serta studi 

dokumentasi, intervensi yang 

digunakan yaitu dengan memberikan 

terapi kompres hangat di axilla 

dengan suhu air  38oC selama +30 

menit untuk menurunkan suhu tubuh 

anak. 

 

HASIL  

 Hasil pengkajian yang 

dilakukan didapatkan data subyektif 

ibu pasien mengatakan anaknya 

demam hasil pemeriksaan didapatkan 

Respiratory Rate (RR): 30x/menit, 

SpO2: 98%, Nadi: 128x/menit, Suhu: 

39,90C.  

 Berdasarkan diagnosa 

keperawatan menurut SDKI (2016) 

kasus yang dialami subyek dapat 

dirumuskan masalah keperawatan 

yaitu Hipertermia (D.0130) 

berhubungan dengan proses penyakit 

dibuktikan dengan suhu tubuh diatas 

normal panas selama 3 hari, pasien 

tampak lemas, akral hangat, Suhu: 

39,90C SpO2: 98% RR: 30x/menit. 

 Intervensi dilakukan selama 

3x24 jam diharapkan Termoregulasi 

membaik (L.14134)berdasarkan 

SLKI (2018)  dengan kriteria hasil 

yaitu kulit memerah menurun skala 

5, kejang menurun skala 5, pucat 

menurun skala 5, suhu tubuh 

menurun skala 5, suhu kulit normal 

skala 5.  

 Intervensi yang dibuat 

berdasarkan SIKI (2016) Manajemen 

Hipertermia (I.15506) Observasi: 

Monitor  suhu tubuh, Terapeutik: 

berikan cairan oral, lakukan 

pendinginan eksternal (kompres 

hangat), Edukasi: anjurkan tirah 

baring, Kolaborasi: kolaborasi 

pemberian cairan dan elektrolit 

intravena.  

Kamis, 18/02/2021 pukul 14.00 



WIB subjektif: ibu pasien 

mengatakan anaknya demam, 

objektif: suhu: 38,50C, akral hangat, 

kulit memerah, analisis: terjadi 

penurunan suhu tubuh anak, sebelum 

dilakukan kompres air hangat dan 

pemberian paracetamol sebesar 

39,90C setelah dilakukan kompres air 

hangat dan pemberian paracetamol 

menjadi 38,50C namun suhu tubuh 

belum normal, planning: lanjutkan 

intervensi, monitor suhu tubuh, 

melakukan kompres air hangat, 

memberikan cairan oral (paracetamol 

syrup), menganjurkan tirah baring. 

 Jum’at, 19/02/2021 pukul 

21.00 WIB subjektif: ibu pasien 

mengatakan anaknya masih demam, 

objektif: pasien tampak lemas, suhu 

380C, analisis: terjadi penurunan 

suhu tubuh anak, sebelum dilakukan 

kompres air hangat dan pemberian 

paracetamol sebesar 38,20C setelah 

dilakukan kompres air hangat dan 

pemberian paracetamol menjadi 

380C namun suhu tubuh belum 

normal, planning: lanjutkan 

intervensi, memonitor suhu tubuh, 

melakukan kompres air hangat, 

memberikan cairan oral (paracetamol 

syrup). 

 Sabtu, 20/02/2021 pukul 

21.00 WIB subjektif: ibu pasien 

mengatakan suhu tubuh anaknya 

sudah membaik, objektif: pasien 

tampak membaik, suhu pasien 

37,30C, analisis: suhu tubuh anak 

normal berada pada rentang 36,50C-

37,50C,  

planning: lanjutkan intervensi, 

memonitor suhu tubuh 4 jam sekali. 

 

Tabel 1.1 Tabel Hasil Implementasi 

Kompres Air Hangat 

Hari Senin Selasa Rabu 

Sebelum 39,9oC 38,2 oC 37,7oC 

Sesudah 38,5oC 38oC 37,3oC 

  

 Selanjutnya untuk 

memperjelas penurunan suhu yang di 

observasi digambarkan pada diagram 

4.1 berikut.  

 

 

PEMBAHASAN 

 Dari pengkajian yang 

dilakukan didapatkan data subyektif 



ibu pasien mengatakan anaknya 

demam, data objektif pasien 39,90C, 

akral hangat, kulit memerah. 

 Setelah melakukan 

pengkajian terkait dengan hipertermi, 

dilakukan intervensi utama 

keperawatan dengan memberikan 

terapi kompres air hangat yang 

efektif untuk menurunkan suhu 

tubuh anak. Teknik kompres hangat 

merupakan teknik nonfarmakologis 

yang secara efektif  bisa menurunkan 

suhu tubuh pada pasien (Nurlaili 

dkk, 2018). 

 

KESIMPULAN 

 Hasil studi kasus 

menunjukkan bahwa kompres air 

hangat dapat menurunkkan suhu 

tubuh di hari pertama dari 39,9oC 

menjadi 38,5oC. Lalu dihari kedua 

dari suhu 38,2oC menjadi 38oC. Dan 

di hari ketiga suhu dari 37,7oC 

menjadi 37,3oC. Hasil studi kasus ini 

dapat digunakan untuk 

pengembangan ilmu keperawatan 

mengenai intervensi   non 

farmakologi berupa terapi kompres 

hangat untukmenurunkan demam 

pada pasien kejang demam. 

Rekomendasi: untuk menurunkan 

suhu tubuh pada anak yang 

mengalami kejang demam dapat 

diberikan kompres air hangat. 

 

SARAN 

1. Bagi Institusi Pelayanan 

Kesehatan 

Rumah Sakit dapat 

memberikan pelayanan 

kesehatan dan dapat 

mempertahankan hubungan 

kerja sama yang baik antara 

tim kesehatan maupun pasien 

serta keluarga pasien. 

Memberikan sarana dan 

prasarana yang sudah ada 

secara optimal dalam 

memenuhu asuhan 

keperawatan hipertermia pada 

pasien kejang demam. 

2. Bagi Tenaga Khususnya 

Perawat 

 Diharapkan terus berkontribusi 

dengan tim kesehatan lainnya 

dalam memberikan asuhan 

keperawatan nnonfarmakologi 

yaitu pemberian kompres air 

hangat bisa diaplikasikan untuk 

tindakan alternatife untuk 

menurunkan suhu tubuh 

khususnya pada pasien kejang 



demam perawat diharapkan 

dapat memberikan pelayanan 

professional dan komprehensif. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

 Meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang telah 

berkualitas dengan 

mengupayakan aplikasi riset 

dalam setiap tindakan yang 

dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang 

profesional, terampil dan 

inovatif bermutu dalam 

memberikan  asuhan 

keperawatan yang 

komprehensif berdasarkan ilmu 

dank ode etik keperawatan. 

4. Bagi Pasien 

 Meningkatkan pengetahuan 

klien tentang bagaimana 

menangani masalah 

hipertermia dengan tindakan 

yang baik sehingga masalah 

teratasi dan kebutuhan 

termoregulasi pasien terpenuhi. 
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