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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Anak-anak sangat rentan terhadap penyakit, karena sistem kekebalan 

tubuh belum sempurna. Demam adalah Sebab tersering bagi orang tua untuk 

membawa anak ke tatanan atau tenaga kesehatan seperti rumah sakit atau dokter 

dan merupakan suatu hal yang darurat memerlukan respon sesegera mungkin dan 

benar. Pengatur suhu tubuh terletak di hipotalamus yang mencegah akibat buruk 

terhadap tubuh oleh suhu yang terlampau tinggi. Suhu yang terlalu tinggi bisa 

menyebabkan kejang yang disebut kejang demam. Pada umumnya suhu 41 oC 
 

masih dapat diterima oleh tubuh kecuali oleh anak yang mempunyai dasar kejang 

demam( Febrile seizure)( Purnawati, 2006 ) 

Di Amerika Serikat, Amerika Selatan dan Eropa Barat Diperkirakan 2-4 
 

%  anak yang mengalami Kejang demam. Di Asia dilaporkan lebih tinggi kira- 

kira 20% kasus merupakan kejang demam kompleks. Umumnya kejang demam 

timbul pada tahun kedua kehidupan( 17-23 bulan). Kejang demam kebanyakan 

terjadi pada anak laki-laki ( Briliyanti, 2003). 

Kejadian kejang demam pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun hampir 
 

2-5%. Hampir 75 % kejadian demam pada anak diakibatkan  oleh infeksi diluar 

sususnan saraf pusat seperti tonsilitis, otitis media akut, bronkitis, furunkulitis 

dan lain-lain( Mansjoer, 2000). 

Kejang akan berpengaruh terhadap kecerdasan anak sebab otak dalam 

masa tumbuh kembang. Jika terlambat mengatasi kejang demam pada anak, ada 

kemungkinan penyakit epilepsi, atau bahkan keterlambatan mental. 
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Keterbelakangan mental dikemudian hari merupakan kondisi yang bisa 

berlangsung  seumur  hidupnya(  Papersi,  2004).  Untuk  itu  perlu  penanganan 

kejang demam yang cepat dan benar. 

Penanganan kejang demam untuk pertolongan pertama sebaiknya 

dimulai dari keluarga, sebab keluarga yang bersama anak saat kejadian. Maka 

penting bagi keluarga terutama ibu untuk mengetahui cara pertolongan pertama 

pada anak kejang demam. 

Hasil studi pendahuluan di Bangsal Edelweiss RSUD Pandan Arang 

Boyolali. Berdasarkan data yang ada di bangsal Edelweiss banyak anak yang 

menderita demam disertai dengan kejang. Dari pasien yang ada hampir 20% 

anak yang panas tinggi (suhu badan lebih dari 38oC)  mengalami kejang demam. 

Fenomena  inilah yang menarik penulis untuk mengadakan Penyusunan 
 

penulisan Karya Tulis Ilmiah mengenai ”ASUHAN KEPERAWATAN PADA 

An. A DENGAN KEJANG DEMAM (FEBRIS CONVULSIVE) DI BANGSAL 

EDELWEIS RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI”. 

 
 

B. Identifikasi Masalah 
 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini yang menjadi permasalahan pada 

Asuhan Keperawatan Pada kasus An.A Dengan Kejang Demam (Febris 

Convulsive) Di Bangsal Edelweis RSUD Pandan Arang Boyolali antara lain: 

1.   Keluarga dan pasien belum paham tentang penyakit kejang demam. 
 

2.   Keluarga dan pasien belum paham tentang prosedur pengobatan yang harus 

dijalankan. 

3.   Perlunya perawatan yang harus dilakukan di Rumah Sakit untuk menurunkan 

kekambuhan. 
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4.   Belum adanya kemandirian keluarga dan pasien dalam melakukan 

perawatan. 

5.   Perlunya kolaborasi antara tenaga medis. 
 
 
 

C.  Tujuan Penelitian 
 

1.  Tujuan Umum 
 

Laporan  ini  dibuat  untuk  mengidentifikasi  “Asuhan  Keperawatan 

Pada  An.A  Dengan  Kejang  Demam  (Febris  Convulsive)  Di  Bangsal 

Edelweis RSUD Pandan Arang Boyolali”. 

2.  Tujuan Khusus 
 

1.   Mengetahui penyebab penyakit Kejang Demam(Febris Convulsive) pada 
 

An.A di bangsal Edelweis RSUD Pandan Arang Boyolali. 
 

2.   Mengetahui penatalaksanaan medis dan keperawatan Kejang 

Demam(Febris  Convulsive)  pada  An.A  di  bangsal  Edelweis  RSUD 

Pandan Arang Boyolali. 

3.   Mengetahui  diagnosa  keperawatan  Kejang  Demam(Febris  Convulsive) 
 

pada An.A di bangsal Edelweis RSUD Pandan Arang Boyolali. 
 

4.   Mengetahui  masalah  yang  teratasi  dan  belum  teratasi  pada  An.A  di 

bangsal Edelweis RSUD Pandan Arang Boyolali. 

 
 

D.  Manfaat Penelitian 
 

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak baik 

teoritis maupun praktis. 
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1.   Manfaat Teoritis 
 

Sebagai  penambah  keilmuwan  khususnya  tentang  “Asuhan  Keperawatan 

Pada An.A Dengan Kejang Demam (Febris Convulsive)Di Bangsal Edelweis 

RSUD Pandan Arang Boyolali “ 

2.   Manfaat Praktis 
 

a Bagi Perawat 
 

Sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

b Bagi Orang tua 

Memberikan masukan kepada orang tua khususnya Ibu dalam mengasuh 

anak saat demam sehingga tidak terjadi kejang demam dan sebagai 

informasi bagi keluarga untuk lebih memperhatikan kesehatan. 

c   Bagi Peneliti 
 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan 

dalam melakukan asuhan keperawatan. 




