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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

  Kejang demam pada keadaan normal, ion K+ didalam neuron lebih 

tinggi dari pada Na+ dan terdapat keadaan terbalik diluar neuron (Sherwood, 

2011) kenaikan suhu tubuh 1°C mengakibatkan peningkatan metabolisme basal 

sekitar 10-15% dan kebutuhan O2 sekitar 20%. keadaan ini membuat reaksi 

oksidasi lebih cepat dan O2 juga lebih cepat habis yang akhirnya menyebabkan 

hipoksia dan proses metabolik terganggu. Berbagai proses yang terganggu 

mengakibatkan meningkatnya permeabilitas membran terhadap Na+ sehingga 

ion Na+ dapat masuk. Hal ini menyebabkan potensial membran tidak seimbang 

dan timbulnya potensial aksi yang dihantarkan ke sel saraf dan sel otot. Potensial 

aksi pada sel otot akan memicu kontraksi otot sehingga terjadi kejang (Santosa, 

2010). Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi karena adanya 

kenaikan suhu tubuh (suhu rektal diatas 38°C) akibat suatu proses ekstrakranium 

tanpa adanya infeksi intrakranial atau penyebab lain (UKK neurologi IDAI, 

2008). 

      Penyebab demam pada pasien kejang demam biasanya adalah 

gastroenteritis (38,1%), infeksi saluran nafas atas 20%), dan infeksi saluran 

kencing (16,2%) (Aliabad, et al, 2013). WHO memperkirakan pada terdapat 

lebih dari 21,65 juta penderita kejang demam dan lebih dari 216 ribu diantaranya 
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meninggal. Selain itu di kuwait dari 400 anak berusia 1 bulan – 13 tahun dengan 

riwayat kejang. Yang mengalami kejang demam sekitar 77% (WHO, 2013 dalam 

Untari 2015) insiden terjadinya kejang demam diperkirakan mencapai 4-5% dari 

jumlah penduduk Di amerika serikat, amerika selatan, dan eropa barat. 

    Di Asia angka kejadian kejang demam lebih tinggi, seperti di jepang 

dilaporkan antara 6-9% kejadian kejang demam. 5-10% di india, dan 14% di 

Guam (hernal, 2010) (WHO 2013). Di Indonesia dilaporkan angka kejadian 

kejang demam pada tahun 2012-2013 3-4% dari anak yang berusia 6 bulan – 5 

tahun (Wibisono,2015). Kejang demam berulang terjadi pada 50% anak yang 

menderita kejang demam pada usia kurang dari 1 tahun dan dapat berkembang 

menjadi epilepsi (Behrman,2010). Di Propinsi 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 

dirumah sakit umum daerah kota bandung didapatkan data pada tahun 2010 

dengan kejang demam yaitu 2,22% (Fauziyah, 2012). 

    Pengkajian pada klien kejang demam sederhana merupakan salah satu aspek 

penting dalam masalah keperawatan. Hal ini penting untuk merencanakan 

tindakan selanjutnya. Perawat mengumpulkan data dasar tentang informasi status 

terkini dan dari klien melalui pengkajian sistem syaraf sebagai prioritas. 

Pengkajian harus dilakukan dengan sistematis mencakup riwayat sebelumnya 

dan saat ini khususnya yang berhubungan dengan gambaran gejala seperti 

demam tinggi (Santosa, 2008). 
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Berdasarkan data dari rekam medis RSUD R.Syamsudin, SH Kota 

Sukabumi selama 6 bulan, dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 

prevalensi penyakit diruang Tanjung yaitu : 

Tabel 1.1 

       Data 10 kasus tertinggi di ruang tanjung RSUD R.Syamsudin, SH  

  Kota Sukabumi periode Oktober 2018 sampai Maret 2019 

 

No Penyakit Distribusi Frekuensi 

1. Gastroenteritis  237 21,5% 

2. Bronkopneumonia  200 18,2% 

3. Kejang demam  197 17,9% 

4. Bacterial infection  99 9% 

5. Thypoid fever  98 8,9% 

6. Observasi febris  89 8,1% 

7.  Dengue haemorraghik fever  61 5,5% 

8. Epilepsi  52 4,7% 

9. Anemia  37 3,3% 

10. Asma  28 2,5% 

 Jumlah 1098 100% 

       (Sumber : Rekam Medik Ruang Tanjung RSUD R.Syamsudin, SH). 

      

    Penyakit kejang demam sederhana merupakan salah satu penyakit tertinggi 

di ruang Tanjung RSUD R.Syamsudin, SH dan merupakan salah satu penyebab 

utamanya bisa menyebabkan kematian atau mengakibatkan cacat mental bagi 

penderita kejang demam sederhana. Dari Oktober 2018-Maret 2019 dengan 

jumlah pasien 197 orang, dan hasil presentase dari 10 kasus terbesar yaitu 17,9% 

tingginya angka kesakitan kejang demam sederhana menimbulkan kematian dan 

cacat pada pasien. Pada tahun tahun 2018 angka kematian mencapai 25 orang 

meninggal karena kejang demam sederhana. 
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Dalam hal ini peran perawat sebagai pelaksana, pengelola dan peneliti 

sangat di harapkan untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang 

komprehensif dari aspek bio, psiko, dan spiritual. Di mana peran perawat sangat 

di butuhkan dalam asuhan keperawatan yang berfokus pada tindakan preventif, 

promotif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan. Upaya yang 

penting dalam penyembuhan dengan perawatan yang tepat merupakan tindakan 

utama dalam menghadapi klien kejang demam sederhana untuk mencegah 

komplikasi yang lebih fatal yang diharapkan klien dapat segera sembuh. 

Intervensi keperawatan yang utama adalah hipertermi. Agar perawatan berjalan 

dengan lancar maka diperlukan kerjasama dengan baik Serta dengan melibatkan 

keluarga klien. 

Melihat latar belakang diatas maka penulis mengangkat masalah penyakit 

kejang demam sederhana  untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan judul 

“Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Gangguan Sistem Saraf Akibat 

Kejang Demam Sederhana Di Ruang Tanjung  RSUD R.SYAMSUDIN, SH Kota 

Sukabumi “. 

B.   Tujuan Penulisan  

       1.  Tujuan Umum  

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan Kejang demam sederhana 

yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan 

pendekatan proses keperawatan. 
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2.  Tujuan Khusus  

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian kejang demam sederhana. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan kejang demam 

sederhana. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan kejang demam 

sederhana. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan kejang demam 

sederhana. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada kejang demam sederhana. 

f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan kejang demam 

sederhana. 

 

C.  Metode Telaahan 

      1. Metode Deskriptif 

Menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilaksanakan 

terhadap salah seorang klien dengan kejang demam sederhana. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Penulis melakukan teknik wawancara dengan menanyakan langsung 

pada ibu klien dan keluarga untuk memperoleh data seperti biodata klien 

dan keluarga, keluhan utama, genogram, riwayat kesehatan. 
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b. Observasi  

Penulis Mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh 

data dengan masalah kesehatan dengan keperawatan klien. 

c. Studi Dokumentasi 

Penulis melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan 

berbagai data yang diambil 

d. Pemeriksaan Fisik 

Penulis mengumpulkan data dengan cara pemeriksaan fisik secara 

head to toe, menggunakan keterampilan dasar dalam pengkajian yaitu 

teknik infeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. Lingkup pemeriksaan 

fungsi sistem tubuh meliputi keadaan umum, tanda-tanda vital, sistem 

pengindra, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem persyarafan, 

sistem perkemihan, genetelia, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal 

dan sistem integumen. 

3. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam kasus ini yaitu : 

a.  Sumber Data Primer dan Sekunder 

Data yang di hasilkan langsung dari keluarga klien, perawat ruangan, 

catatan harian perawat, dokter, serta buku rekam medik, jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder dari subjektif dan objektif. 

     Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari   

klien. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

orang tua dan keluarga klien. 
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b. Jenis Data Objektif dan Subjektif 

1) Data Objektif merupakan data yang didapat dari hasil observasi. 

2) Data Subjektif merupakan data yang didapat dari klien sebagai suatu 

pendapat terhadap penyakit. 

 

D.   Sistematika Penulisan 

Karya tulis ilmiah ditulis dalam empat bab yang ditulis secara sistematis 

dalam tiap-tiap bab yaitu : 

       BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metode 

       penulisan, dan sistematika penulisan. 

       BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari dua sub bab yaitu :  

              a. Konsep Dasar terdiri dari tiga kasus keperawatan yaitu 

1. Kasus keperawatan maternitas, anak, dan kmb yang berisi pengertian, 

etiologi, anatomi fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinik, pemeriksaan 

diagnostik, manajemen medik. 

2. Kasus keperawatan komunitas memiliki tiga konsep yaitu :  

a) Konsep Keluarga yang berisi definisi keluarga, struktur keluarga, 

peran keluarga, fungsi keluarga, tahapan perkembangan keluarga, 

tahapan keluarga mandiri, keluarga yang beresiko tinggi dalam 

kesehatan, tugas keluarga di bidang kesehatan. 
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b) Konsep Penyakit yang berisi pengertian, etiologi, anatomi 

fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinik, pemeriksaan diagnostik, 

manajemen medik. 

c) Dampak resiko tinggi pada keluarga. 

3. Kasus keperawatan jiwa memiliki dua konsep yaitu : 

a) Konsep dasar yang berisi pengertian, manifestasi klinik, 

pemeriksaan diagnostik, manajemen medik. 

b) Psikodinamika yang berisi rentang respon, proses terjadinya 

gangguan, tanda dan gejala. 

b. Konsep dasar asuhan keperawatan yang berisi pengkajian, diagnosa,   

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

BAB III Tinjauan Kasus dan Pembahasan yang berisi tentang proses asuhan 

keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, dan catatan perkembangan. Sedangkan pembahasan menjelaskan 

tentang perbedaan dan kesamaan antara teori dan kenyataan di ruang 

keperawatan dibahas secara sistematis. 

BAB IV  Kesimpulan dan Rekomendasi yang mengacu pada tujuan, saran, dan 

rekomendasi yang berisi saran yang teoritis dan praktis yang terkait pada kasus 

kejang demam sederhana.  


