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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kejang yang terjadi pada suhu badan yang tinggi. kejang demam 

merupakan bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu 38oC yang 

disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium, biasanya terjadi pada usia 3 bulan - 5 

tahun. Sedangkan usia < 4 minggu dan pernah kejang tanpa demam tidak termasuk 

dalam kategori ini (Ridha, 2014). 

United Nations Intrernational Children’s Emergency (UNICEF, 2016) 

telah memainkan peranan yang besar dalam memperingatkan dunia mengenai 

beban yang sangat berat akibat penyakit dan kematian yang dialami oleh anak-

anak di dunia. Bagaimanapun, dalam beberapa dekade penanganan masalah ini 

diperkirakan bahwa di seluruh dunia 12 juta anak mati setiap tahunnya akibat 

penyakit atau malnutrisi dan paling sering gejala awalnya demam, dengan 

kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 oC. 

Menurut World Health Organization (WHO, 2012), kejang demam dapat 

menjadi beban perekonomian dan sosial. Biaya pengobatan per kasus kejang 

demam di India terhitung sekitar US $ 344 per tahun. Berbagai stigma di 

masyarakat juga dapat mempengaruhi emosional penderita kejang demam 

sehingga terjadi isolasi sosial (Utomo, 2011). Setiap tahunnya kejadian kejang 

demam di USA hampir 1,5 juta dan sebagian besar terjadi dalam rentang usia 6 
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hingga 36 bulan, dengan puncak pada usia 18 bulan. Angka kejadian kejang 

demam berpariasi di berbagai negara. Daerah Eropa Barat dan Amerika tercatat 2-

4% angka kematian kejang demam per tahunnya. Sedangkan di India sebesar 5-

10% dan di Jepang sekitar 8,8%. Hampir 80% kasus adalah kejang demam 

sederhana (kejang < 15 menit, umum, tonik, atau klonik,  akan berhenti sendiri, 

tanpa gerakan fokal atau berulang dalam waktu 24 jam). Sedangkan 20% kasus 

merupakan kejang demam komplek (kejang > 15 menit, fokal atau kejang umum 

didahului kejang parsial, berulang atau lebuh dari satu kali dalam 24 jam 

(Arifuddin, 2016). 

Angka kematian kejang demam di Asia dilaporkan lebih tinggi dari 

sekitar 80-90% dari seluruh kejang demam sederhana. Hasil Rekam Medis Rumah 

Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta tahun 2008-2010, terdapat 86 pasien 

dengan kejang 41 (47,7%) pasien diantaranya mengalami kejang berulang 

(Arifuddin, 2016). 

Kejadian kejang demam di Indonesia disebutkan terjadi pada 2-5% anak 

berumur 6 bulan sampai dengan 3 tahun dan 30% diantaranya akan mengalami 

kejang demam berulang. Di Indonesia khusunya di provinsi Jawa Barat pada tahun 

2012 penderita dengan kejang demam di rumah sakit berjumlah 2.220 untuk umur 

0-1 tahun, sedangkan berjumlah 5.696 untuk umur 1-4 tahun di Bandung tepatnya 

di Rumah Sakit Umum daerah Kota Bandung dengan kejang demam yaitu 2,22% 

(Arifuddin, 2016). 
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Berdasarkan data yang di peroleh dari Ruang Tanjung RSUD R. 

Syamsudin, S.H Kota Sukabumi, jumlah pasien rawat inap dari bulan Oktober 

hingga bulan Maret 2019 di dapat data 10 besar penyakit dalam kurun waktu 

antara Oktober - Maret 2019 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Distribusi Frekuensi 10 Besar Penyakit Pada Anak di Ruang 

Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi 

Periode Oktober - Maret 2019 

 

No. Nama Penyakit Distribusi Frekuensi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Gastroenteritis 

Bronkopneumonia 

Kejang Demam 

Bacterial Infection 

Typhoid Fever 

Observasi Febris 

Dengue Haemorrhagik Fever 

Epilepsi 

Anemia 

Asma 

237 

200 

197 

99 

98 

89 

61 

52 

37 

28 

21.5% 

18.2% 

17.9% 

9% 

8.9% 

8.1% 

5.5% 

4.7% 

3.3% 

2.5% 

Jumlah 1.098 100% 

(Sumber: Laporan Ruangan Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H 2019) 

Berdasarkan pada Tabel 1.1 menunjukan bahwa penyakit kejang demam 

menempati urutan ke 3 dari 10 besar penyakit pasien rawat inap di Ruang Tanjung 

RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi selama periode Oktober - Maret 2019, 

dengan sebaran angka kasus yang mengalami peningkatan di setiap bulannya 

adalah sebagai berikut :  
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Tabel 1.2 Distribusi Penyakit Kejang Demam Pada Anak di Ruang Tanjung 

RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi 

Periode Oktober - Maret 2019 

 

No. Bulan Distribusi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Oktober 

November 

Desember 

Januari 

Februari 

Maret 

25 

21 

35 

35 

36 

45 

Jumlah 197 

 

Peran perawat sebagai pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti yang 

sangat komprehensif dari aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual. Peran perawat 

sangat dibutuhkan dalam asuhan keperawatan yang berfokus pada tindakan 

preventif, promotif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan. 

Berdasarkan data dan pemilihan kasus dari pihak Rumah Sakit, penulis 

sangat tertarik untuk melakukan proses keperawatan secara nyata pada pasien 

kejang demam. Berdasarkan data di atas, maka sangat diperlukan sekali peran 

perawat sebagai pelaksana kesehatan untuk memberikan asuhan keperawatan pada 

anak, guna untuk mencegah dan mengatasi masalah yang timbul. Penulis sangat 

tertarik untuk membahasnya ke dalam Karya Tulis dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Anak dengan Gangguan Sistem Saraf Akibat Kejang Demam 

Sederhana di Ruang Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi”. 
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B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada pasien dengan gangguan sisitem saraf akibat 

kejang demam yang komprehensif meliputi bio-psiko-sosio dan spiritual 

dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian keperawatan pada anak dengan 

gangguan sistem saraf akibat kejang demam sederhana di Ruang Tanjung 

RSUD R. Syamsudin, S.H. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan sesuai dengan hasil 

pengkajian pada anak dengan gangguan sistem saraf akibat kejang demam 

sederhana di Ruang Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana tindakan keperawatan pada anak dengan 

gangguan sistem saraf akibat kejang demam sederhana di Ruang Tanjung 

RSUD R. Syamsudin, S.H. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada anak dengan gangguan 

sistem saraf akibat kejang demam sederhana di Ruang Tanjung RSUD R. 

Syamsudin, S.H. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada anak dengan gangguan sistem saraf 

akibat kejang demam sederhana di Ruang Tanjung RSUD R. Syamsudin, 

S.H. 
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f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan yang ada di 

lapangan di Ruang Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H. 

C. Metode Telaahan 

Metode telaahan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

pendekatan yang digunakan  dalam menghimpun data/informasi Karya Tulis 

seperti wawancara, observasi dan lain-lain. 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode 

deskriptif, berbentuk studi kasus dengan proses keperawatan melalui teknik 

pengumpulan data dengan langkah pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah menanyakan atau tanya jawab yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi pasien dan merupakan suatu komunikasi yang 

dihadapi pasien dan merupakan suatu komunikasi yang di rencanakan 

(Setiadi, 2012). 

b. Observasi 

Observasi adalah mengamati tentang perilaku dan keadaan pasien untuk 

memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan (Setiadi, 

2012). 
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c. Pemeriksaan fisik 

Untuk memperoleh data-data atau keluhan yang dirasakan oleh pasien, 

perawat perlu melatih keterampilan perspektual dan observasional dengan 

menggunakan indera penglihatan, pendengaran, sentuhan dan penciuman. 

Pemeriksaan fisik tergantung pada kondisi pasien sekarang dan 

kemendesakan situasi tetapi biasanya mencakup inspeksi, palpasi, perkusi 

dan auskultasi. 

d. Studi dokumentasi 

Untuk mendapatkan informasi tentang keadaan pasien dari catatan rekam 

medik pasien di Rumah Sakit. 

e. Studi kepustakaan 

Pengumpulan data dengan mempelajari beberapa buku dan artikel guna 

mendapatkan keterangan dan data teoritis yang berkaitan dengan kejang 

demam. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber data yang diambil 

1) Sumber data primer : pasien adalah sumber data primer dan perawat dapat 

menggali informasi yang sebenarnya mengenai masalah kesehatan pasien. 

2) Sumber data sekunder : informasi ini didapat atau diperoleh dari orang 

tua, suami atau istri, dan teman pasien (Setiadi, 2012). 
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b. Jenis data 

1) Data objektif adalah data di dapat dari hasil observasi dan pengukuran 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

2) Data subjektif adalah data yang didapatkan dari pasien sebagai suatu 

pendapat terhadap penyakitnya, situasi dan kejadian. Data ini didapatkan 

riwayat keperawatan termasuk persepsi pasien, perasaan dan ide tentang 

status kesehatannya (Setiadi, 2012). 

4. Pengolahan Data 

Pengolahan data secara manual yaitu dengan melakukan klarifikasi, 

identifikasi, interpretasi, dokumentasi, dan verifikasi yang disajikan secara 

teratur. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri atas 4 

BAB, yaitu pendahuluan, tinjauan teoritis, tinjauan kasus dan pembahasan, 

kesimpulan dan rekomendasi. Adapun penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB I menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, metode telaahan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

BAB II menjelaskan tentang konsep dasar medis yang meliputi definisi, 

klasifikasi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, 
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penatalaksananan, dan komplikasi. Konsep dasar asuhan keperawatan yang terdiri 

dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

BAB III menjelaskan proses asuhan keperawatan yang ada dilapangan yang 

meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi dan 

catatan perkembangan. Sedangkan dalam pembahasan menjelaskan tentang 

perbedaan dan kesamaan antara teori dan kenyataan di lapangan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

BAB IV berisikan hal-hal yang diperhatikan secara singkat dari bab-bab 

sebelumnya untuk dibuat kesimpulan, serta memberikan rekomendasi kepada 

berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan asuhan keperawatan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 


