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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering 

ditemukan pada anak, hal ini terutama pada rentang usia 4 bulan sampai 4 

tahun. Para peneliti telah membuat berbagai kesimpulan, bahwa bangkitan 

kejang demam berhubungan dengan usia, tingkatan suhu serta kecepatan 

peningkatan suhu, termasuk faktor hereditas  juga memiliki peran terhadap 

bangkitan kejang demam dimana pada anggota keluarga penderita memiliki 

peluang untuk mengalami kejang lebih banyak dibandingkan dengan anak 

normal. 

Kejadian kejang demam terjadi pada 2%-4% anak-anak, dengan insiden 

puncak pada usia 2 tahun, 30% kasus kejang demam akan terjadi kembali 

pada penyakit demam berikutnya, prognosis kejang demam baik, kejang 

demam bersifat benigna. Angka kematian mencapai 0,64%-0,75%. Sebagian 

besar penderita kejang demam sembuh sempurna, sebagian berkembang 

menjadi epilepsy sebanyak 2-7%. Kejang demam dapat mengakibatkan 

gangguan tingkah laku serta penurunan intelegensi dan pencapaian tingkat 

akademik, 4% penderita kejang demam secara bermakna mengalami tingkah 

laku dan penurunan tingkat intelegensi (Bulan, 2010).  
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Kejang demam terjadi pada 2-4% anak berumur 6 bulan–5 tahun. 

Kejadian kejang demam di amerika serikat, amerika selatan, dan eropa barat 

diperkirakan 2-4%. Dalam 25 tahun terakhir terjadinya kejang demam lebih 

sering terjadi pada saat anak berusia ± 2 tahun (17-23 bulan). (Kadafi,2013) 

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

yang berusia 6 bulan–5 pada tahun 2012-2013. Di provinsi Jawa Tengah 

mencapai 2-3%   dari anak yang berusia 6 bulan–5 tahun pada tahun 2012-

2013 (Depkes Jateng,2013). 

Berdasarkan data yang ada diruang mawar RSUD Banyudono, pada 2014 

di bulan november dan desember terdapat 7 kasus kejang demam dan ditahun 

2015 selama 5 bulan terakhir  terdapat 18 kasus kejang demam. Dari kejadian 

itu dapat dilihat adanya peningkatan kejang demam dalam 1 tahun terakhir. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

  Dari latar belakang yang telah di paparkan maka rumusan masalah pada 

karya tulis ilmiah ini adalah “Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada An M 

dengan kejang demam di Ruang Mawar RSUD Banyudono” 

 

C. TUJUAN PENULISAN  

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan kejang 

demam serta mendapatkan pengalaman nyata kepada penulis dalam  
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melakukan penanganan dan perawatan  pada anak dengan kejang demam. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari karya tulis ilmiah ini adalah penulis dapat: 

a. Melakukan pengkajian pada klien anak dengan masalah kejang demam 

b. Menegakkan perumusan diagnosa keperawatan yang muncul pada 

klien anak dengan kejang demam 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada klien anak dengan kejang 

demam. 

d. Melakukan implementasi keperawatan pada klien anak dengan kejang 

demam 

e. Melakukan evaluasi pada klien anak dengankejang demam. 

 

D. MANFAAT  

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam mengkaji 

permasalahan tentang  kejang demam serta dapat mengaplikasikan asuhan 

keperawatan pada klien anak dengan kejang demam. 

2. Bagi pasien dan keluarga. 

Memberikan support sosial kepada pasien, keluarga memahami 

tentang penyakit serta perawatan pada keluarga yang mengalami kejang 

demam. 

 



4 
 

 
 

3. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat memahami tentang penatalaksanaan dan perawatan 

klien anak dengan masalah kejang demam. 

 


