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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Sedangkan istilah dalam kehidupan sehat dalam kehidupan sehari-hari sering 

dipakai untuk menyatakan bahwa suatu dapat bekerja secara normal (World 

Health Organization, 2013). Masalah kesehatan anak merupakan salah satu 

masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Negara 

Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, 

sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat 

dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan 

tersebut, masalah kesehatan anak diprioritaskan dalam perencanaan atau 

penataan pembangunan bangsa (Mubarak, 2015). 

Menjaga kesehatan menjadi perhatian khusus, terlebih pada saat 

pergantian musim yang umumnya disertai dengan berkembangnya berbagai 

penyakit. Berbagai penyakit itu biasanya makin mewabah pada musim 

peralihan, baik dari musim kemarau ke penghujan maupun sebaliknya. Terjadi 

perubahan cuaca tersebut mempengaruhi perubahan kondisi kesehatan. 

Kondisi anak dari sehat menjadi sakit mengakibatkan tubuh bereaksi untuk 

meningkatkan suhu yang biasa disebut demam. Demam pada bayi dan anak 

balita merupakan salah satu kasus yang tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Peningkatan suhu tubuh pada balita dapat berpengaruh terhadap fisiologis 

organ tubuh lainya, karena peningkatan suhu tubuh yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan terjadinya kejang demam yang mengancam kelangsungan 

hidupnya (Mutaqin, 2015). 

Kesehatan anak merupakan hal yang penting, mengingat anak merupakan 

penerus bangsa yang meneruskan pembangunan bangsa kea rah yang lebih 

baik. Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dan sehat, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor nutrisi dan tumbuh kembang 
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anak dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain: gizi, genetik, 

lingkungan serta penyakit. Secara umum penyakit pada anak sangat banyak 

macamnya, penyakit yang sering terjadi pada anak diantaranya adalah batuk 

ISPA, tuberculosis, diare, thypoid, sakit kulit, kejang demam dan masih banyak 

lagi (Depkes RI, 2016). 

Menurut WHO (World Health Organization) di Amerika Serikat dan 

Eropa prevalensi kejang demam berkisar 2% - 5%. Di Asia prevalensi kejang 

demam meningkat dua kali lipat bila dibandingkan di Eropa dan di Amerika. 

Di Jepang kejadian kejang demam berkisar 8,3 % - 9,9%. Bahkan di Guam 

insiden kejang demam mencapai 14% (WHO, 2017). 

Di Indonesia dilaporkan angka kejadian kejang demam 3-4% dari anak 

yang berusia 6 bulan – 5 tahun pada tahun 2017. Angka kematian mencapai 

0,64-0,75%, sebagian besar penderita kejang demam sembuh sempurna, 

sebagian berkembang menjadi epilepsy sebanyak 2-7% (Depkes RI, 2017). 

Kasus Kejang demam pada anak di Jawa Barat tahun 2017 sebanyak 269.483 

penderita. Selama bertahun-tahun, rata-rata anak dan balita yang terkena 

serangan kejang demam jumlahnya mencapai di atas 40 % 

Kejang demam atau febrile convulsion ialah bangkitan kejang yang terjadi 

pada kenaikan suhu tubuh (suhu rektal di atas 38˚C) yang disebabkan oleh 

proses ekstrakranium. Kejang demam merupakan kelainan neurologis yang 

paling sering dijumpai pada anak, terutama pada golongan anak umur 6 bulan 

sampai 4 tahun. Hampir 3% dari anak yang berumur di bawah 5 tahun pernah 

menderita kejang demam (Ngastiyah, 2005). Kejang demam adalah bangkitan 

kejang yang terjadi pada saat suhu meningkat lebih dari 38˚C disebabkan oleh 

proses ekstrakranial (Mubarak, 2015).     

Kejang demam yang berlangsung lama (lebih dari 15 menit) biasanya 

disertai apnea, meningkat kebutuhan oksigen dan energi untuk kontraksi otot 

skeletal yang akhirnya terjadi hipoksemia, asidosis laktat disebabkan oleh 

metabolis manerobik, hipotensi artenal disertai denyut jantung yang tak teratur 

dan suhu tubuh meningkat yang disebabkan meningkatnya aktifitas otot dan 

mengakibatkan metabolisme otak meningkat (Lestari, 2016). 
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Kejang demam pada anak dapat mengganggu kehidupan keluarga dan 

kehidupan sosial orang tua khususnya ibu karena dibuat stress dan rasa cemas 

yang luar biasa bahkan ada yang mengira anaknya bisa meninggal karena 

kejang, beberapa ibu panik ketika anak mereka demam dan melakukan 

kesalahan dalam mengatasi demam dan komplikasinya kesalahan yang 

dilakukan ibu salah satunya disebabkan karena kurang pengetahuan dalam 

menangani. Memberikan informasi kepada ibu tentang hubungan demam 

dengan kejang itu merupakan hal yang sangat penting untuk menghilangkan 

rasa stress dan cemas mereka (Ngastiyah, 2014).     

Faktor resiko utama yang umum menimpa anak balita usia 3 bulan sampai 

5 tahun ini adalah demam tinggi bisa diakibatkan oleh infeksi ekstra cranial 

seperti ISPA, radang telinga, campak, cacar air dalam keadaan demam, 

kenaikan suhu tubuh sebesar 10˚C pun bisa mengakibatkan kenaikan 

metabolisme basal yang mengakibatkan peningkatan ke tubuh anoksigen 

jaringan sebesar 10-15% dan otak sebesar 20% apabila kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhi maka anak akan kejang. Umumnya kejang tidak akan 

menimbulkan dampak sisa jika kejang tersebut berlangsung kurang dari 5 

menit tetapi anak harus tetap mendapat penanganan agar tidak terjadi kejang 

ulang yang biasanya lebih lama frekuensinya dari kejang pertama timbulnya 

kejang pada anak akan menimbulkan berbagai masalah seperti resiko cidera, 

resiko terjadinya aspirasi atau yang lebih fatal adalah lidah jatuh ke belakang 

yang mengakibatkan obstruksi pada jalan nafas (Allen, 2013). 

Penanganan kejang demam di Rumah diantaranya yaitu: (1) Tetap tenang 

dan tidak panik; (2) Melonggarkan pakaian anak; (3) Memiringkan kepala 

anak; (4) Tidak memasukan sesuatu kedalam mulut anak; (5) Mengukur suhu 

tubuh anak; (6) Mencatat lama kejang; (7) Menyingkirkan benda tajam dari 

sekeliling anak; (8) Memberikan diazepam rectal; (9) Membawa anak ke 

dokter atau Puskesmas (IDAI, 2013). 

Peran perawat dalam menangani anak dengan kejang demam pada 

prinsipnya adalah menjaga agar tidak menjadi serangan kejang berulang 

dengan cara mengontrol terjadinya peningkatan suhu tubuh pasien dan 
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mengendalikan infeksi penyebab demam. Selain itu perawat juga berperan 

untuk mencegah terjadinya trauma atau injuri Ketika kejang berlangsung 

(Lestari, 2016). 

Penanganan demam pada anak dengan kejang demam secara 

nonfarmakologis (terap fisik) dapat dilakukan dengan kompres air hangat pada 

seluruh tubuh (Tepid water Sponge). Tepid water sponge merupakan suatu 

prosedur untuk meningkatkan kontrol kehilangan panas tubuh melalui 

evaporasi dan konduksi, yang biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami 

demam tinggi. Tujuan dilakukan tindakan tepid water sponge yaitu untuk 

menurunkan suhu tubuh pada pasien yang mengalami hipertermia (Hidayati, 

2014 dalam Jurnal Setiawati, 2016). 

Menurut penelitian Setiawati, (2016) rata-rata penurunan suhu tubuh pada 

anak hipertemia yang mendapatkan terapi antipiretik ditambah tepid water 

sponge sebesar 0,53˚C dalam waktu 30 menit. Sedangkan yang mendapatkan 

terapi tepid water sponge saja rata-rata penurunan suhu tubuhnya sebesar 

0,97˚C dalam waktu 60 menit. Dari penjelasan di atas penulis merasa tertarik 

dan ingin melakukan penelitian dengan judul aplikasi teknik tepid water sponge 

pada anak An. J (usia prasekolah) 3-5 tahun dengan hipertermi akibat kejang demam 

di Kampung Pasirsembung Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana aplikasi teknik tepid water sponge pada anak An. J (usia prasekolah) 

3-5 tahun dengan hipertermi akibat kejang demam di Kampung Pasirsembung Desa 

Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur” ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengaplikasikan teknik tepid water sponge pada anak An. J (usia 

prasekolah) 3-5 tahun dengan hipertermi akibat kejang demam di 

Kampung Pasirsembung Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten 

Cianjur. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Penulis mampu melakukan pengkajian keperawatan pada An. J  

dengan kejang demam. 

b. Penulis mampu menetapkan diagnosa keperawatan pada An. J 

kejang demam dengan peningkatan suhu tubuh. 

c. Penulis mampu menyusun intervensi keperawatan pada An. J  

dengan kejang demam. 

d. Penulis mampu melaksanakan implementasi keperawatan pada An. 

J  dengan kejang demam. 

e. Penulis mampu melakukan evaluasi keperawatan pada An. J  dengan 

kejang demam. 

f. Penulis mampu menganalisis hasil aplikasi teknik tepid water 

sponge pada An. J dengan hipertermi akibat kejang demam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pengembangan informasi dan ilmu pengetahuan aplikasi pemberian 

tepid water sponge terhadap menurunkan hipertermi pada anak dengan 

kejang demam. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Para Tenaga Kesehatan  

 Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

menyusun standar tindakan tepid water sponge sehingga dapat 
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meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien khususnya di Bidang 

Keperawatan Anak. 

b. Bagi Rumah Sakit  

  Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di bagian 

Keperawatan Anak. 

c. Bagi Instansi ( Universitas Muhammadiyah Sukabumi ) 

Sebagai sumber kepustakaan yang dapat dijadikan bahan peneliti 

berikutnya. 

d. Bagi Keluarga Klien  

Penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi dan aplikasi 

untuk dapat melakukan aplikasi pemberian tepid water sponge 

terhadap menurunkan hipertermi pada anak dengan kejang demam. 

 

1.5 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini adalah dengan 

cara : 

1. Observasi  

Penulisan menggunakan pengamatan langsung dengan pasien atau 

keluarga. 

2.  Wawancara dan Tanya jawab  

Penulis melakukan Tanya jawab kepada pasien dan keluarga mengenai 

penyakitnya dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pasien dan 

keluarga. 

3.  Studi Literature  

Penulis mencari sumber melalui jurnal, buku dan perpustakaan. 


