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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, 

diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi keperawatan dan menerapkan 

aplikasi pemberian tepid water sponge terhadap penurunan suhu tubuh pada 

anak usia pra sekolah (3-6) tahun dengan kejang demam di kampung 

pasirsembung desa cibiuk kecamatan ciranjang maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Pengkajian Keperawatan 

Hasil pengkajian keluhan yang dirasakan An. J Berdasarkan data 

subjektif ibu klien mengatakan anaknya panas disertai kejang dan data 

objektif klien Akral teraba hangat, muka merah, Suhu 38,6ᵒC. 

Dalam hal ini jika pada saat pengkajian, penyakit pada kejang demam 

tidak ada  kesenjangan antara teori dan dilapangan. Hal ini sesuai dengan 

teori yaitu pada kejang demam anak mengalami tanda dan gejala seperti 

demam denga suhu tubuh lebih dari 38˚C, kehilangan kesadaran, gemetar 

hebat atau menyentakan tangan dan kaki. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Adapun diagnosa keperawatan yang muncul pada An. J yaitu Hipertermi 

berhubungan   dengan proses penyakit, Resiko kejang berulang 

berhubungan dengan Hipertermi, Ansietas berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi. 

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan yang dapat disusun untuk mengatasi diagnosa 

keperawatan Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit yaitu dengan 

cara lakukan tepid water sponge pada anak usia terhadap penurunan suhu 

pada anak usia pra sekolah (3-5) tahun (sesuai dengan penelitianYunianti 

suntari 2019). 
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Dari uraian diatas tidak ada kesenjangan antara kasus, teori dan jurnal 

menurut Yunianti suntari 2019) yaitu di berikan intervensi Tepid water 

sponge. 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan yang telah dilakukan untuk mengatasi 

diagnosa keperawatan Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit 

yaitu Melakukan tepid water sponge (sesuai dengan penelitianYunianti 

suntari 2019). 

Dari uraian diatas tidak ada kesenjangan antara kasus, teori dan jurnal 

menurut Yunianti suntari 2019) yaitu di berikan intervensi Tepid water 

sponge. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi untuk diagnosa keperawatan Hipertermi berhubungan dengan 

proses penyakit yaitu selama dilakukannya tindakan kompres tepid water 

sponge suhu tubuh klien menurun. Dari hasil penelitian bahwa pada saat 

sebelum dilakukannya tindakan tepid water sponge suhu tubuh klien 38,6ᵒC 

dan ketika sudah dilakukan tindakan kompres tepid water sponge suhu 

tubuh klien 36,5ᵒC 

6. Penerapan Aplikasi Teknik tepid water sponge 

       Hasil ini menunjukan bahwa setelah dilakukan tindakan aplikasi 

teknik tepid water sponge terbukti penurunkan suhu tubuh dari 38,60C 

menjadi 36,50C. Hasil ini sesuai dengan jurnal (Yunianti Suntari 2019). 

 

5.2 Saran 

Setelah peneliti melakukan asuhan keperawatan pada klien yang berkaitan 

dengan hospitalisasi pada anak dengan kejang demam antara lain: 

a. Bagi Perawat 

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi 

kepada perawat khususnya yang bertugas diruang anak diharapkan dapat 

melakukan  Tepid water Sponge sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. 
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b. Bagi Rumah Sakit 

Tindakan Tepid water sponge dapat dijadikan salah satu tindakan atau 

prosedur tetap yang dapat dilakukan perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan bagi anak terutama yang mengalami kenaikan suhu diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi untuk rumah sakit. 

c. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi dalam menghadapi anak dengan hipertermi 

berhubungan dengan proses penyakit. Hasil penelitian lebih lanjut yang 

berhubungan dengan aplikasi pemberian tepid water sponge dengan anak 

kejang demam. 

d. Bagi Klien 

Diharapkan klien dan keluarga dapat berpartisipasi dalam tindakan 

Tepid water sponge apabila terjadi demam pada anak.  

e. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah pengalaman dalam memberikan tindakan 

yang diterapkan sebagai upaya penurunan suhu tubuh pada anak usia pra 

sekolah (3-5) tahun dengan kejang demam. 

 


