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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

 Kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering terjadi 

pada anak, 1 dari 25 anak akan mengalami satu kali kejang demam. Hal ini 

dikarenakan, anak yang masih berusia dibawah 5 tahun sangat rentan terhadap 

berbagai penyakit disebabkan system kekebalan tubuh yang belum terbentuk 

secara sempurna (Harjaningrum, 2011). Kejang pada anak dapat mengganggu 

kehidupan keluarga dan kehidupan social orang tua khususnya ibu, karena stress 

dan rasa cemas yang luar biasa. Bahkan, ada yang mengira anaknya akan 

meninggal karena kejang. Beberapa ibu akan panik ketika anak mereka demam 

dan melakukan kesalahan dalam mengatasi demam dan komplikasinya. Biasanya 

saat anak demam ibu akan memakaikan pakaian tebal pada anak karna anak akan 

terlihat menggigil saat demam dan kebanyakan kesalahan ibu saat anak kejang 

adalah ibu menahan kekakuan pada kaki dan tangan anaknya Kesalahan 

penanganan yang dilakukan oleh ibu salah satunya disebabkan karena kurang 

pengetahuan dalam menangani. Memberikan informasi kepada ibu tentang 

hubungan demam dan kejang itu sendiri merupakan hal yang penting untuk 

menghilangkan stress dan cemas mereka (Hazaveh, 2011). 

 WHO memperkirakan terdapat lebih dari 21,65 juta penderita kejang 

demam dan lebih 216 ribu diantaranya meninggal dengan usia antara 1 bulan 

sampai 11 tahun dengan riwayat kejang demam sekitar 77%. (WHO, 2018). Di 

Asia angka kejadian kejang demam dilaporkan lebih tinggi sekitar 80%-90% dari 
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seluruh kejang demam adalah kejang demam sederhana.(Pasaribu, 2014). Untuk 

penderita kejang demam di negara Asia Tenggara didapatkan sebesar 7,2 per 

1.000 anak sekolah usia 5-7 tahun (Pasaribu, 2014) Angka kejadian kejang 

demamdi Indonesia dilaporkan sekitar14.254 penderita (DepkesRI, 

2018).Sedangkan di daerah Jawa Timur penderita kejang demam tembus angka 

380 ribu penderita (Sjahrir, 2012).  Jumlah kasus pasien kejang demam di RSUD 

Bangil sebanyak 43 kasus pada tahun 2019. 

Gejala yang mungkin muncul saat anak mengalami kejang demam antara 

lain : Demam tinggi, kejang tonik-klonik / grand mal, pingsan, postur ionic 

(kontraksi dan kekakuan otot menyeluruh biasanya berlangsung selama 16-20 

detik). Gerakan klonik (kontraksi dan relaksasi otot yang kuatberirama, biasanya 

berlangsung dalam 1-2 menit), lidah atau pipi tergigit, gigi atau rahangnya 

tertutup rapat, inkontinentia  (mengeluarkan air kemih atau tinja diluar 

kesadaran)., hilang kesadaran, tangan dan kaki kaku tersentak-sentak, sulit 

bernafas, mulut mengeluarkan busa, wajah dan kulit menjadi pucat atau kebiruan, 

dan mata berputar sehingga hanya bagian putih saja yang nampak. Komplikasi 

yang sering terjadi adalah : kerusakan sel otak, penurunan IQ pada demam yang 

berlangsung selama 15 menit, henti nafas, epilepsy (Mansjoer Arif dkk, 2010). 

 Upaya yang dapat dilakukan tenaga medis khususnya perawat untuk 

mencegah atau mengurangi jumlah pendederita kejang demam yaitu dengan aspek 

preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.Preventif, yang pertama dengan cara 

memberi anak banyak minum, kedua dengan mengompres anak dengan air hangat 

pada dahi, ketiak, dan lipatan siku Selama 10-15 menit, dan ketiga dengan 

memakaikan anak dengan pakaiaan yang tipis dan longgar, kemudian promotif, 
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yaitu denganpenyuluhan atau dengan promosi kesehatan ke masyarakat khususnya 

untuk kalangan ibu-ibu agar dapat menambah pengetahuan tentang penyebab 

kejang demam. Sebenarnya banyak hal yang dapatdilakukan ibu dalam mengatasi 

demam pada anak sebelum terjadi kejang dan selanjutnya membawa kerumah 

sakit, kuratif yaitu dengan cara mengukur suhu dan memberikan obat penurun 

panas, kompres air hangat (yang suhunya kurang lebih sama dengan suhu badan 

anak) dan memberikan cairan yang cukup dapat menurunkan suhu tubuh anak, 

yang terakhir yaitu dengan rehabilitatif, dengan cara ibu dianjurkan untuk selalu 

rutin membawa anaknya untuk kontrol atau cek kesehatan sesuai anjuran dokter 

ataupun tenaga medis lain khususnya perawat.. Ibu harus menyadari bahwa 

demam merupakan salah satu factor penyebab terjadinya kejang, dikarenakan 

adanya peningkatan suhu tubuh yang cepat. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 

masalah penelitian “Bagaimanakah asuhan keperawatan pada anak “A” dengan 

diagnose kejang demam di Ruang Asoka RSUD Bangil Pasuruan”. 

1.3  Tujuan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada anak “A” dengan diagnosa 

kejang demam di Ruang Asoka RSUD Bangil Pasuruan. 
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1.3.2  Tujuan Khusus 

1.3.2.1  Mengkaji anak “A” dengan diagnose kejang demam di Ruang Asoka 

RSUD Bangil Pasuruan. 

1.3.2.2  Merumuskan diagnose keperawatan pada anak “A” dengan diagnose 

medis kejang demam di Ruang Asoka RSUD Bangil Pasuruan. 

1.3.2.3  Merencanakan tindakan asuhan keperawatan pada anak “A” dengan 

diagnose medis kejang demamdi Ruang Asoka RSUD Bangil Pasuruan. 

1.3.2.4  Melaksanakan rencana tindakan asuhan keperawatan pada anak “A” 

dengan diagnose medis kejang demam di Ruang Asoka RSUD Bangil 

Pasuruan. 

1.3.2.5  Mengevaluasi tindakan asuhan keperawatan pada anak “A” dengan 

diagnose medis kejang demam di Ruang Asoka RSUD Bangil Pasuruan. 

1.3.2.6  Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada anak “A” dengan diagnose 

medis kejang demam di Ruang Asoka RSUD Bangil Pasuruan. 

1.4 Manfaat  

 Terkait dengan tujuan, maka tugas ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1.4.1   Akademis, Hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya bagi dalam hal asuhan keperawatan pada pasien 

anak dengan diagnose medis kejang demam.  
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1.4.2   Secara praktis, tugas ini akan bermanfaat bagi :  

1.4.2.1  Bagi pelayanan keperawatan dirumah sakit : 

Hail studi ini dapat menjadi masukan bagi pelayanan di rumah sakit agar 

dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan kejang 

demam dengan baik 

1.4.2.2  Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

nerikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan 

pada anak dengan kejang demam.  

1.4.2.3  Bagi profesi kesehatan  

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi kesehatan dan memberikan 

pemahamam yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada anak 

kejang demam. 

1.4.2.4   Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas.  

1.5 Sistematika penulisan 

 Supaya  lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasus ini, secara keseluruhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :  

1.5.1.  Bagian awal, memuat halaman judul persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi.  
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1.6.2  Bagian inti, terdiri dari tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab berikut ini :  

Bab 1 : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat, penelitian, 

sistematika penulisan studi kasus 

Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis dan 

asuhan keperawatan pada anak dengan diagnose medis kejang demam 

serta kerangka masalah 

Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian diagnose, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Bab 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antar teori dengan kenyataan 

yang ada di lapangan  

Bab 5 : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran  
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BAB 2  

TINJAUAN TEORI 

Dalam bab 2 ini akan di uraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit 

dan asuhan keperawatan An. Febris konvulsi. Konsep penyakit akan di 

uraikan definisi, etiologi dan cara penanganan secara medis. Asuhan 

keperawatan akan di uraikan masalah-masalah yang muncul pada penyakit 

kehamilan dengan melakukan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

2.1 Konsep penyakit  

2.1.1   Pengertian Kejang Demam  

Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada suhu badan yang tinggi. 

Suhu badan yang tinggi ini disebabkan oleh kelainan ekstrakranial. Anak 

yang sebelumnya pernah mengalami kejang tanpa demam tidak 

digolongkan sebagai penderita kejang demam, serangan kejang dapat 

terjadi satu kali, dua kali, tiga kali, atau lebih sekama satu episode demam. 

(Syilfia, 2015) 

2.1.2   Penyebab Kejang Demam 

2.1.2.1 Demam itu Sendiri 

2.1.2.2 Efek produk toksik dari pada mikroorganisme (kuman dan virus) terhadap 

otak 
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2.1.2.3 Respon alergik atau keadaan umum yang disebabkan oleh infeksi 

2.1.2.4 Perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit , ensefalitis viral (radang 

otak akibat virus) 

2.1.2.5  Macam Macam Kejang  

1) Kejang tonik : kejang ini membuat semua otot kaku seperti kejang 

tonik-klonik tahap pertama, sehingga keseimbangan tubuh bisa 

hilang dan tubuh bisa jatuh. Kejang jenis ini akan mempengaruhi 

otot punggung, lengan, dan tungkai. 

2) Kejang klonik : Kejang seperti ini muncul sebagai gerakan otot 

berkedut yang berulang atau berirama (kelonjatan) seperti halnya 

fase kedua kejang tonik-klonik. Kendati demikian, otot tidak 

menjadi kaku pada awalnya. Kejang jenis ini terjadi pada otot 

leher, wajah dan lengan. 

3) Kejang tonik-klonik : jenis ini yang paling banyak terjadi pada 

kejang umum. Gejalanya dapat terbagi menjadi dua tahap, yaitu 

tahap tonik yang ditandai dengan hilang kesadaran, tubuh menjadi 

kaku, serta tubuh dapat jatuh ke lantai. Tahap berikutnya adalah 

tahap klonik yang ditandai dengan anggota tubuh bergerak-gerak 

(kelojotan), kehilangan kendali atas buang air besar dan buang air 

kecil, lidah tergigit, serta sulit bernapas. Kejang ini biasanya 

berhenti setelah beberapa menit, sesudah itu, penderita dapat 

merasa pusing, bingung, lelah, atau sulit mengingat apa yang sudah 

terjadi. (Syilfia, 2015) 
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2.1.3   Manifestasi Klinis  

2.1.3.1 Kejang umum biasanya diawali dengan kejang tonik kemudian klonik, 

berlangsung selama 10 sampai 15 menit bisa juga lebih 

2.1.3.2 Takikardi : pada bayi frekuensi sering diatas 150-200 kali per menit 

2.1.3.3 Pulsasi arteri melemah dan tekanan nadi mengecil yang terjadi akibat 

sebagai menurunnya curah jantung  

2.1.3.4 Gejala bendungan system vena: 

1)  Hepatomegali 

2) Peningkatan vena jugularis 

(Nurarif, dan Kusuma, 2015) 

2.1.4   Penatalaksanaan  

2.1.4.1 Penanganan Umum saat Kejang 

1) Jangan panik berlebihan  

2) Jangan masukkan sendok atau jari kemulut  

3) Jangan memberi obat melalui mulut saat anak mengalami kejang 

atau dalam keadaan tidak sadar  

4) Letakkan anak dalam posisi miring, buka celananya kemudian 

berikan diazepam melalui anus dengan dosis yang sama  

5) Bila masih kejang diazepam dapat diulangi lagi setelah 5 menit 

sambil membawa anak ke rumah sakit.  

6) Bila anak demam tinggi, usahakan untuk menurunkan suhu tubuh 

anak dengan mengkompres tubuh anak dengan air hangat atau air 



10 
 

 

biasa, lalu berikan penurun demam bila ia sudah sadar. 

(Matondang, 2005) 

2.1.4.2   Penanganan kejang demam saat dirumah sakit 

1) Memastikan jalan nafas tidak tersumbat. 

2) Pemberian oksigen melalui face mask. 

3) Pemberian diazepam 0,5 mg/kg berat badan per rektal (melalui 

anus) atau jika telah terpasang selang infus 0,2 mg/kg per infus. 

4) Pengawasan tanda-tanda depresi pernafasan. 

(Matondang, 2005). 

2.1.5     Pemeriksaan Penunjang 

2.1.5.1 Pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, 

dan glukosa darah dapat dilakukan walaupun kadang tidak menunjukkan 

kelainan yang berarti. 

2.1.5.2 Indikasi lumbal pungsi pada kejang demam adalah untuk menegakkan atau 

menyingkirkan kemungkinan, indikasi lumbal pungsi pada anak dengan 

kejang demam meliputi :  

1) Bayi <12 bulan harus dilakukan lumbal pungsi karena gejala 

meningitis sering tidak jelas. 

2) Bayi antara 12 bulan sampai 1 tahun dianjurkan untuk melakukan 

lumbal pungsi kecuali bukan meningitis. 

2.1.5.3  Pemeriksaan EEG dapat dilakukan pada kejang demam yang tidak khas. 

2.1.5.4  Pemeriksaan foto kepala, CT scan atau MRI tidak dianjurkan pada anak 

tanpa kelainan neurologis karna hamper semuanya menunjukkan 
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gambaran normal. CT scan atau MRI direkomendasikan untuk 

kasuskejang lokal untuk mencari lesi organik di  otak. (Nuratif dan 

Kusuma, 2015). 

2.1.6    Komplikasi  

2.1.6.1  Aspirasi adalah menghirup partikel kecil makanan atau tetes cairan 

kedalam paru-paru. 

2.1.6.2 Asfiksia adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara 

spontan dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir, 

umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. 

2.1.6.3  Retradasi mental adalah kondisi sebelum 18 tahun yang ditandai dengan 

rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ –nya dibawah 70) dan sulit 

beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.  

2.1.6.4  Kejang berulang kali adalah kejang yang terjadi selama 2 kali atau lebih 

dalam 24 jam.  

2.1.6.5  Epilepsi adalah kejang yang menyerang seseorang tampak sehat atau 

sebagai suatu ekserbasi dalam kondisi sakit kronis sebagai akibat 

disfungsi otak sesaat, dimanifestasikan sebagai fenomena motoric, 

sensorrik, otonomik, atau psikis yang abnormal. 

2.1.6.6  Hemiparesea adalah kondisi dimana terjadinya kelemahan pada sebelah 

atau sebagian kanan atau kiri tubuh (lengan, tungkai, dan wajah) yang 

berlawanan dengan lesi yang terjadi di otak. (Santosa, 2006) 
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2.1.7 Diagnosa Banding  

 Beberapa diagnose banding dari kejang demam adalah :  

1) Meningitis bacterial akut  

Pasien tampak lebih letargis dan gelisah, terdapat gangguan 

kesadaran setelah kejang, ruam kulit, fontanel membenjol,  dan 

kaku kuduk. Pemeriksaan fungsi lumbal tidak normal dan kultur 

liquor cerebrospinalis (LCS) tumbuh bakteri. 

2) Meningitis Viral 

Kaku kuduk positif. Pemeriksaan fungsi lumbal tidak normal, 

kultur bakteri LCS negatif, tetapi polymerase chain reaction 

(PCR) kemungkinan positif 

3) Ensefalitis Viral  

Gejala prodromal meliputi gejala infeksi saluran napas atas akut, 

diikuti nyeri kepala, kaku kuduk dan kejang. Ruam kulit mungkin 

timbul. Pemeriksaan fungsi lumbal dan kultur bakteri LCS tidak 

spesifik karna dapat menunjukkan hasil yang normal. 

Oemeriksaan virus fapat ditemukan positif (contoh : herpes dan 

simpleks). 

4) Ensefalopati akut 

Gejala prodromal seperti gejala pada infeksi virus, diikuti dengan 

gangguan kesadaran dan kejang, dan dapay disebabkan oleh zat 

beracun (pada sindroma reye ) pemeriksaan fungsi lumbal dapat 

menunjukkan :  
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(1) Prningkatan tekanan LCS, sel dan protein 

meningkat, dengn penurunan glukosa 

(2) Penigkatan rasio albumin LCS / serum 

mengindikasikan adanyagangguan saraf otak dan 

menjadi tanda awal dari ensefalopati akibat virus 

yang akut. 

(3) Peningkatan enzim liver dan kadar ammonia dalam 

darah 

(4) Gula darah dapat menuru 

Dapai ditemukan gangguan pada hasil  elektroensefalografi  

(EEG). Dapat ditemukan hasil MRI yang normal dan tidak 

normal (contoh : nikrosis thalamus bilateral dan edema 

otak). Pemeriksaan virus dapat ditemukan positif, contoh 

influenza A. 

5) Epilepsi 

Pada epilepsy kejang tidak disertai dengan demam, pemeriksaan 

EEG dapat menunjukkan gelombang epileptifrom, contoh : 

gelombang spike and slow  

Generalized epilepsy with febrile seizure plus (GEFS+) adalah 

sebuah penyakit akibat gangguan genetikautosomal domain, 

ditemukan riwayat kejang demam yang terjadi lebih dari 5 thun 

dan riwayat bangkitan kejang tanpa demam. 

6) Breath-holding spells  
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Bayi afebris yang apneu , sianosis dan terdapat gerakan 

menghentak-hentak pada ekstremitas setelah menangis, atau 

setelah stimulasi vagal yang tidak disengaja. Onset usia 6 – 18 

bulan. 

2.1.8     Klasifikasi 

2.1.8.1  Kejang demam sederhana  

1) Kejang berlangsung singkat.  

2) Umumnya serangan berhenti sendiri dalam waktu  <10 menit. 

3) Tidak berubah dalam waktu 24 jam . 

2.1.8.2  Kejang demam komplek  

1) Kejang berlangsung lama >15 menit  

2) Kejang lokal atau parsial satu sisi, atau kejang umum didahului 

kejang parsial.  

3) Kejang berulang 2 kali atau lebih dalam 24 jam.  

2.2      Konsep anak 

2.2.1   Konsep pertumbuhan dan perkembangan 

2.2.1.1 Definisi pertumbuhan dan perkembangan 

1) Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan masalah perubahan 

dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ 

maupun individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat 

(gram,pound,kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur 

tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan 

nitrogen (tubuh). 
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2) Perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan 

skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam 

pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses 

pematangan. (Soetjiningsih,, 2006). 

2.2.1.2  Gerakan Motorik Kasar  

Tabel  2.1  Gerakan Motorik  Kasar  

Gerakan 

Motorik 

Kasar 

Gerakan Motorik 

Halus 

Komunikasi 

Pasif 

Komunikasi 

Aktif 

Menolong 

Diri 

Sendiri 
1. Berjalan 

sendiri 

2. Berjalan 

mundur 

3. Mengamb

il alat 

permaina

n dari 

lantai 

tanpa 

jatuh 

4. Menarik 

dan 

mendoron

g alat 

permaina

n 

5. Duduk 

sendiri,m

engerti 

pengharga

an/pujian 

6. Naik dan 

turun 

tangga 

dengan 

pertolong

an 

7. Bergoyan

g-goyang 

mengikuti 

irama 

musik 

1. Menggunakan 

benda 

2. Memasukkan benda 

kedalam lubang 

3. Membuka-buka 

lembaran 

4. Mencoret-coret 

5. Menarik,memutar,

mendorong benda-

benda 

6. Melempar-lempar 

7. Menggambar 

dengan gerakan 

tangan yang 

menyeluruh,mengg

eser 

tangan,membuat 

garis besar 

1. Memberika

n reaksi 

yang tepat 

kalau 

ditanya 

“dimana” 

2. Mengerti 

arti kata 

“di,didalam

,dibawah” 

3. Menjalanka

n perintah 

untuk 

membawa 

benda yang 

sudah 

dikenalnya 

dari 

ruangan 

lain 

4. Mengerti 

kalimat 

sederhana 

yang terdiri 

dari paling 

banyak dua 

kata saja 

5. Mengerti 

dua 

perintah 

sederhana 

yang saling 

berhubunga

1. Mengucap

kan kata 

yang 

mempunya

i arti. 

2. Mengguna

kan 

perkataan 

yang 

disukai 

gerakan 

untuk 

meminta 

sesuatu. 

3. Mengucap

kan kata-

kata 

tunggal 

secara 

beruntun 

untuk 

menceritak

an suatu 

kejadian. 

4. Menyebutk

an diri 

sendiri 

namanya. 

5. Dapat 

mengataka

n hak 

milik/kepu

nyaannya 

1. Bisa 

memakai 

sendok,ta

pi masih 

tumpah. 

2. Minum 

dari 

cangkir 

dipegang 

demgan 

satu 

tangan 

tanpa 

dibantu. 

3. Membuka 

sepatu,ka

os 

kaki,celan

a,baju 

kaos. 

4. Membuka 

tutup baju 

seleret(ret

sluiting) 

yang 

besar. 

5. Bisa 

mengatak

an kalau 

ingin 

kebelakan

g (buang 

air) 



16 
 

 

 n untuk 

menunjuk 

pada 

benda-

benda 

miliknya.M

enambah 

perbendaha

raan 

kata(seban

yak lebih 

kurang 50 

kata). 

 

2.2.1.3  Tahapan Perkembangan Anak Usia 13-24 Bulan 

Tabel 2.2 Tahapan Perkembangan Anak Usia 13-24 Bulan  

Gerakan 

Motorik 

Kasar 

Gerakan Motorik 

Halus 

Komunikasi 

Pasif 

Komunikasi 

Aktif 

Menolong 

Diri Sendiri 

1. Lari 

tanpa 

jatuh. 

2. Lompat 

ditempat 

kedua 

kaki jatuh 

bersamaa

n. 

3. Berdiri 

pada satu 

kaki. 

4. Berjingka

t diatas 

jari-jari 

kaki. 

5. Menenda

ng bola. 

1. Mengatur/mema

kai benda-benda. 

2. Membalik 

halaman buku 

satu persatu. 

3. Memegang alat 

tulis gambar. 

4. Menggunakan 

satu tangan 

secara 

tetap,dalam 

hampir semua 

kegiatan. 

5. Meniru garis 

(lingkaran,lurus 

dan berditi/tegak 

lurus). 

6. Melukis bentuk-

bentuk. 

7. Meremas-

remas,menggulu

ng tanah liat. 

1. Menunjuk 

gambar dari 

benda yang 

umum/suda

h 

dikenal,kala

u benda 

tersebut 

disebutkan. 

2. Dapat 

mengenal 

benda kalau 

diberitahu 

kegunaanya. 

3. Mengerti 

bentuk 

pertanyaan 

apa dan 

dimana. 

4. Mengerti 

kata 

larangan 

seperti : 

tidak,bukan,

tidak 

dapat,janga

1. Membuat 

kalimat dua 

kata. 

2. Menyebutka

n nama. 

3. Menggunak

an kata 

tanya apa 

dan dimana 

4. Membuat 

kalimat 

sangkal. 

5. Menunjukka

n kekesalan 

atau 

kejengkelan 

karena tidak 

mengerti 

 

1. Menggunak

an sendok 

tumpah 

sedikit. 

2. Mengambil 

minuman 

dari 

kendi/teko/c

eret tanpa 

dibantu. 

3. Membuka 

pintu 

dengan 

memutar 

pegangan 

pintu. 

4. Membuka 

baju dengan 

dibantu. 

5. Mencuci 

dan 

mengeringk

an tangan 

dengan 

bantuan. 

6. Belajar 
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n. 

5. Senang 

mendengark

an cerita 

yang 

sederhana 

dan minta 

diceritakan 

lagi. 

dilakukan 

dengan 

eksplorasi. 

7. Mulai 

mengerti 

menggunaka

n benda-

benda 

 

2.2.1.4  Perkembangan Anak Usia 25-36 Bulan 

Tabel 2.3 Perkembangan Anak Usia 25-36 Bulan 

Gerakan 

Motorik 

Kasar 

Gerakan Motorik 

Halus 

Komunikasi 

Pasif 

Komunikasi 

Aktif 

Menolong Diri 

Sendiri 

1. Lari 

menghi

ndari 

hambat

an dan 

tantang

an. 

2. Berjala

n diatas 

garis. 

3. Berdiri 

diatas 

satu 

kaki 

untuk 5-

10 

detik. 

4. Melonja

t diatas 

satu 

1. Membuat 

menara dari 

sembilan balok 

kecil. 

2. Meniru bentuk-

bentuk 

membuat 

lingkaran. 

3. Meniru garis. 

4. Membuat 

silang. 

5. Membuat 

segiempat. 

6. Meniru tulisan. 

7. Membuat 

bentuk 

1. Mulai 

memahami 

kalimat-

kalimat 

konsep-

konsep waktu. 

2. Mengerti 

perbandingan-

perbandingan 

dalam hal 

ukuran,memb

andingkan 

benda-benda 

atau dua hal. 

3. Memahami 

konsep sebab 

akibat. 

4. Mengerti dan 

dapat 

melaksanakan 

1. Bicara 

dalam 

kalimat 

yang terdiri 

dari 3. 

2. Anak dapat 

mencari 

terakan 

pengalama

n masa 

yang lalu. 

3. Menyebut 

diri dengan 

memakai 

kata 

“saya,aku”. 

4. Berbicara 

dengan 

ucapan 

yang dapat 

1. Dapat 

menuang air 

dengan 

baik(tanpa 

tumpah)dari 

tempat 

air(teko/cere

t)tutup kecil. 

2. Memasang 

dan 

membuka 

kancing 

besar. 

3. Mencuci 

tangan 

dibantu. 

4. Membuang 

ingus kalau 

diingatkan. 
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kaki. 

5. Mendor

ong,me

narik,m

engemu

dikan 

permain

an 

beroda. 

6. Mengen

darai 

sepeda 

roda 

tiga. 

7. Lompat 

diatas 

benda 

setinggi 

15cm 

mendar

at 

dengan 

kedua 

kaki 

bersama

. 

8. Melemp

ar bola 

diatas 

kepala. 

9. Menang

kap 

bola 

yang 

dilempa

r 

kepadan

ya. 

 

sampa-sampai 

4perintah/petu

njuk yang ada 

kaitannya. 

5. Mengerti 

kalau 

diberitahukan 

“ayo pura-

pura” 

dimengerti 

orang 

lain(yang 

masih 

asing). 
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2.2.1.5  Tahap-tahap tumbuh kembang anak (Wong, 2005 ) 

1) Pre natal  

(1) Germinal   : konsepso – 8 minggu 

(2) Embrio    : 2 – 8 minggu 

(3) Fetal    : 8 – 40 minggu  

2) Bayi 

(1) Neonates  : lahir – 1 bulan 

(2) Bayi    : 1 bulan – 12 bulan 

3) Anak-anak awal  

(1) Toddler   : 1 – 3 tahun 

(2) Pra sekolah   : 3 – 6 tahun  

4) Anak-anak tengah sekolah : 6 – 12 tahun  

5) Anak-anak akhir  

(1) Pra pubertas    : 10 – 13 tahun 

(2) Remaja    : 13 – 19 tahun  

Tabel 2.4 rumus tumbuh kembang anak sesuai dengan usia 

Usia (BB) Usia (TB) 

BBL (2500 – 4000 gr) TBL (50 cm) 

3 – 12 bulan (umur(bulan) + 0) 1 tahun (75 cm) 

1 – 6 tahun (umur(tahun) x 2+8)  >1 tahun (2 x TB lahir) 

 6 tahun (1,5 x TB setahun) 

 0 tahun (2,1 x TBL) 

4.) Antropometri : 

(1)  LLA : 14 cm 

(2)  LK  40 cm 
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(3) LD  : 54 cm 

(4)  LP : 52 cm\ 

2.2.1.6 Tahapan perkembangan anak sesuai dengan usia  

1)  Perkembangan fisik 

Aspek ini meliputi pertambahan berat badan, tinggi badan, serta 

keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Untuk 

memperkirakan berat badan normal anak (dalam kilogram), Mam dapat 

menggunakan rumus dari Richard E Behrman: 

(1) Lahir : 3,25 Kg 

(2) Bayi 3-12 bulan : (umur (bulan) + 9) : 2 kg 

(3) Anak 1-6 tahun : (umur (tahun) x 2 + 8 kg 

Rumus menghitung tinggi badan anak : 

(1) 1 tahun : 1,5 x tinggi badan saat lahir 

(2) 4 tahun : 2 x tinggi badan saat lahir 

(3) 6 tahun : 1,5 x tinggi badan saat umur 1 tahun 

2) Perkembangan Motorik 

Perkembangan motorik dibagi dua, yaitu motorik kasar dan 

motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang 

menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh yang 

dipengaruhi oleh kematangan si Kecil. Contoh perkembangan 

motorik kasar yaitu kemampuan berguling, telungkup, duduk, 

menendang, berlari, naik-turun tangga, melompat, dan sebagainya. 

Sementara, yang dimaksud dengan motorik halus adalah gerakan 
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yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh 

tertentu. Misalnya, kemampuan menggengggam benda, 

memindahkan benda dari tangan, mencorat-coret, menggunting, 

menyusun balok, dan lain sebagainya. Tahapan tumbuh kembang 

anak yang baik dan sehat adalah yang berlangsung sesuai dengan 

tahapan usianya (milestones). Misalnya, saat si Kecil berusia 12-18 

bulan ia sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Atau, pada 

usia 18 bulan ia sudah mampu bertepuk dan melambaikan tangan. 

3) Perkembangan Kognitif 

Perkembangan ini berkaitan dengan pengetahuan, atau 

bagaimana si Kecil mempelajari dan memikirkan lingkungannya. 

Proses tumbuh kembang anak ini sudah berlangsung sejak si kecil 

dilahirkan lho, Mam. Bayi memiliki kemampuan menyimpan 

informasi yang berasal dari penglihatan, pendengaran, dan melalui 

indera lainnya. Bukan hanya itu, si Kecil juga mampu merespon 

berbagai informasi tersebut secara sistematis. Beberapa ciri 

perkembangan kognitif pada batita: 

(1) 0-12 Bulan 

Mulai mengembangkan konsep (misalnya sadar akan  rasa lapar), 

senang bermain, minat terhadap lingkungan meningkat, memahami 

sebab akibat, memahami objek, mengeksplorasi sekitar, 

mengeksplorasi benda dengan bermacam cara (misalnya 
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memasukkan benda ke dalam mulut), dan dapat bermain dengan pola 

yang simpel. 

(2) 12-24 Bulan 

Dapat menemukan objek yang disembunyikan, dapat merespon 

instruksi sederhana, mengetahui bagian-bagian tubuhnya, dapat 

bermain pura-pura, belajar makan-minum sendiri, dan menirukan 

pekerjaan rumah tangga. 

(3) 24-36 Bulan 

Dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya bila diminta, dapat 

menyebut dengan benar nama dua benda atau lebih, mampu 

menggabungkan dua kata menjadi kalimat, dan menggunakan nama 

sendiri untuk menyebut dirinya.  

4) Perkembangan Bahasa 

Tahap tumbuh kembang anak juga meliputi kemampuan berbicara 

dan berbahasa. Kemampuan berbahasa dapat menjadi indikator 

seluruh perkembangan anak lho, Mam. Melalui kemampuan 

berbahasa si Kecil, Mam dapat mendeteksi keterlambatan ataupun 

kelainan pada sistem lain, seperti kemampuan kognitif, 

sensorimotor, psikologis, emosi, dan lingkungan di sekitar anak. 

Beberapa ciri perkembangan bahasa pada batita: 
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(1) 0-12 bulan 

Merespon terhadap suara, menunjukkan ketertarikan sosial terhadap 

wajah dan orang, babbling (mengulang konsonan / vokal), memahami 

perintah verbal, dan mampu menunjuk ke arah yang diinginkan. 

(2) 12-24 Bulan 

Mampu memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu 

menunjuk bagian-bagian tubuh, perbendaharaan kata meningkat pesat, 

dan mampu mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata atau lebih. 

(3) 24-36 Bulan 

Memiliki pemahaman yang baik terhadap percakapan yang familiar 

(misalnya oleh keluarga), mampu melakukan percakapan melalui tanya-

jawab, dan mampu bertanya “mengapa” 

    1) Perkembangan Psikososial 

Perkembangan psikososial berkaitan dengan aspek-aspek psikologis, 

seperti emosi, motivasi, perkembangan diri pribadi, serta bagaimana si 

Kecil berhubungan dengan orang lain. Pada fase tumbuh kembang 

anak ini, si Kecil juga mulai belajar bertanggung jawab dan 

mengendalikan perasaannya. Beberapa ciri perkembangan psikososial 

pada batita: 

(1) 0-12 Bulan 

Bonding antara orang tua dan bayi, tersenyum, berceloteh, lebih 

menyukai ibu, merespon bila namanya dipanggil, senang diajak 

bermain, dan memahami perintah sederhana. 



24 
 

 

(2) 0 12-24 Bulan 

Meminta sesuatu dengan menunjuk (tanpa menangis/merengek), 

memeluk orang tua, meniru aktivitas di rumah, dan mulai berbagi 

mainan dengan anak lain. 

(3) 24-36 Bulan 

Menunjukkan kemarahan bila terhalang, mampu bermain pura-pura, 

mulai membentuk hubungan sosial dan bermain bersama anak lain. 

2.2.1.7  Ciri-ciri Tumbuh Kembang Anak  

1.) Tumbuh kembang adalah proses yang kontiu sejak dari kosep, 

sampai maturitas ewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan 

lingkungan. 

2.) Dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa 

perlambatan, serta laju tumbuh kembang yang berlainan diantara 

organ-organ. 

3.)  Pola perkembangan anak adalah sama berjalan, tetapi umur saat 

anak belajar duduk/berjalan berbeda antara anak satu dengan yang 

lainnya. 

Contoh : Anak akan belajar duduk sebelum berjalan, tetapi umur saat 

anak belajar duduk/berjalan berbeda antara anak satu dengan lainnya. 

4.) Perkembangan erat hubungan dengan maturasi sistem susunan 

saraf. 

Contoh : Tidak ada latihan yang dapat menyebabkan anak dapat 

berjalan sampai sistem saraf siap untuk itu, tetapi adanya kesempatan 

praktik akan menghambat kemampuan ini. 
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5.) Aktifitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. 

Contoh : bayi akan menggerakan seluruh tubuhnya, tangan dan 

kakinya kalau melihat sesuatu yang menarik, tetapi pada anak yang 

lebih besar reaksinya hanya tertawa atau meraih benda tersebut. 

6.) Arah perkembangan anak adalah sevalokaudal. 

Langkah pertama sebelum berjalan adalah perkembangan menegakkan 

kepala. 

7.) Refleks primitif seperti refleks memegang dan berjalan akan 

menghilang sebelum gerakan volunter tercapai (Soetjiningsih, 2012) 

2.2.1.8 Kebutuhan anak tumbuh kembang  

Kebutuhan-kebutuhan Dasar Anak untuk Tumbuh Kembang yang 

optimal meliputi Asuh, Asih, dan Asah yaitu:  

1.) Kebutuhan Fisik-Biologis (ASUH): 

Meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti: nutrisi, imunisasi, 

kebersihan tubuh & lingkungan, pakaian, pelayanan/pemeriksaan 

kesehatan dan pengobatan, olahraga, bermain dan beristirahat. 

(1) Nutrisi: Harus dipenuhi sejak anak di dalam rahim. Ibu perlu 

memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang 

bergizi dan menu seimbang. Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan 

nutrisi yang paling lengkap dan seimbang bagi bayi terutama pada 

6 bulan pertama (ASI Eksklusif). 

(2) Imunisasi : anak perlu diberikan imunisasi dasar lengkap agar 

terlindung dari penyakit-penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi.  
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(3) Kebersihan : meliputi kebersihan makanan, minuman, udara,  

pakaian,  rumah, sekolah, tempat bermain dan transportasi.  

(4) Bermain, aktivitas fisik, tidur: anak perlu bermain, melakukan 

aktivitas fisik dan tidur karena hal ini dapat 

((1)Merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan, 

merangsang metabolisme karbohidrat, lemak, dan  protein 

((2)Merangsang pertumbuhan otot dan tulang 

((3)Merangsang perkembangan 

(5) Pelayanan Kesehatan: anak perlu dipantau/diperiksa 

kesehatannya secara teratur. Penimbangan anak minimal 8 kali 

setahun dan dilakukan SDIDTK minimal 2 kali setahun. Pemberian 

kapsul Vitamin A dosis tinggi setiap bulan Februari dan bulan 

Agustus. Tujuan pemantauan yang teratur untuk : mendeteksi 

secara dini dan menanggulangi bila ada penyakit dan gangguan 

tumbuh-kembang, mencegah penyakit serta memantau 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

2.) Kebutuhan kasih sayang dan emosi (ASIH): 

Pada tahun-tahun pertama kehidupannya (bahkan sejak dalam 

kandungan), anak mutlak memerlukan ikatan yang erat, serasi dan selaras 

dengan ibunya untuk  menjamin tumbuh kembang fisik-mental 

dan psikososial anak dengan cara: 
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1.) Menciptakan rasa aman dan nyaman, anak merasa dilindungi, 

2.) Diperhatikan minat, keinginan, dan pendapatnya 

3.) Diberi contoh (bukan dipaksa) 

4.) Dibantu, didorong/dimotivasi, dan dihargai 

5.) Dididik dengan penuh kegembiraan, melakukan koreksi dengan 

kegembiraan dan kasih sayang (bukan ancaman/ hukuman) 

3.) Kebutuhan Stimulasi (ASAH): 

Anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini 

mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi-sosial, bicara, kognitif, 

kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral dan spiritual anak. Dasar 

perlunya stimulasi dini: 

1.) Milyaran sel otak dibentuk sejak anak di dalam kandungan 

usia 6 bulan dan belum ada hubungan antar sel-sel otak (sinaps) 

2.) Orang tua perlu merangsang hubungan antar sel-sel otak 

3.) Bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan-hubungan baru 

(sinaps) 

4.) Semakin sering di rangsang akan makin kuat hubungan antar 

sel-sel otak 

5.) Semakin banyak variasi maka hubungan antar se-sel 

otak semakin kompleks/luas 

6.) Merangsang otak kiri dan kanan secara seimbang untuk 

mengembangkan multipel inteligen dan kecerdasan yang lebih 
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luas dan tinggi.- stimulasi mental secara dini akan 

mengembangkan mental-psikososial anak seperti: kecerdasan, 

budi luhur, moral, agama dan etika, kepribadian, 

7.) Ketrampilan berbahasa, kemandirian, kreativitas, produktifitas 

   (Ngastiyah, 2014) 

2.2.1.9  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan 

1) Faktor Genetik 

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir 

proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yang 

terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas 

dan kuantitas pertumbuhan. Ditandai dengan intensitas dan kecepatan 

pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur 

pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang 

2) Faktor Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau 

tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan 

memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang 

baik akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan 

“bio-fisiko-psiko-sosial” yang mempengaruhi individu setiap hari, 

mulai dari konsepsi sampai akhir hayatnya. (Soetjiningsih, 2006). 

2.2.1.10 Tahap Pertumbuhan Anak  

1.) Intrauterin  

Pada fase ini Pertumbuhan sangan dipengaruhi oleh lingkungan. 

Insulin, IGF dan protein pengikat berperan penting dalam pertumbuhan 

fetus. Hormon pertumbuhan dan hormon tiroid pada fase ini nggak 
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banyak berperan. Pertumbuhan tercepat saat usia kandungan 20-24 

minggu dengan laju pertumbuhan 2,5 cm tiap minggu. 

2.) Masa Bayi 

Rata-rata laju pertumbuhan anak pada tahun pertama yakni 25 cm 

per tahun. Pertumbuhan badan cepat namun mengalami deselerasi selama 

dua tahun pertama kehidupan. Deselerasi paling utama terjadi pada tahun 

kedua. 

Pertumbuhan sering melewati persentil selama 24 bulan pertama. 

Pada fase ini bayi akan tumbuh sesuai potensi genetik dan menjauhi 

kelebihan atau keterbatasan lingkungan intrauterin. Fase ini sangat 

dipengaruhi oleh nutrisi," kata dr Aman di acara Media Briefing 

'Mengenal Masalah Pendek pada Anak' di Restoran Seribu Rasa 

Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. 

3.) Masa Kanak-Kanak 

Pada fase pertumbuhan normal, kecepatan pertumbuhan 

anak konstan antara 4,5 hingga 7 cm tiap tahun. Kecepatan kian 

berkurang sebelum remaja. Menurut dr Aman, masa bayi dan kanak-

kanak adalah masa-masa penting terutama bagi anak perempuan. Hal ini 

karena begitu anak tersebut haid, maka pertumbuhannya melambat lagi 

bahkan lambat banget. Dan perlu diingat haid adalah puncak dari 

pubertas. Hanya ada kemungkinan kecil anak untuk tumbuh lagi. Maka 

dari itu, sebagai orang tua kita perlu memberikan nutrisi yang cukup agar 

pertumbuhan anak optimal. 

4.) Pubertas  

https://www.haibunda.com/psikologi/d-4004544/perkembangan-anak-usia-3-tahun-seperti-putri-charlotte
https://www.haibunda.com/psikologi/d-4004544/perkembangan-anak-usia-3-tahun-seperti-putri-charlotte


30 
 

 

Pada saat pubertas, ada percepatan pertumbuhan 8-14 cm per tahun 

karena adanya efek sinergis peningkatan steroid gonad dan sekresi 

hormon pertumbuhan. Seperti dikatakan dr Aman, ketika anak sudah 

mencapai puncak pubertas, maka kemungkinan tinggi badannya 

bertambah sedikit. 

2.2.1.11 Tahapan Pertumbuhan Bayi  

1.) Tengkurap (usia 3 - 4 bulan).  

 Tengkurap terjadi ketika bayi berhasil bertumpu pada perutnya dan 

bertahan pada posisi tersebut beberapa saat. Anak tengkurap diawali 

dengan kemampuan memiringkan badannya ke kanan dan ke kiri, lalu ia 

belajar berguling di usia 1,5 – 2 bulan. Bayi Anda belajar tengkurap 

pertama kali pada satu sisi, dilanjutkan di sisi lain, kemudian berbalik lagi. 

Ketika mencapai usia 3-4 bulan, saat otot lehernya semakin kuat  ia dapat 

berbaring telentang dengan memandang lurus ke depan. Lengan dan 

kakinya pun lebih bebas bergerak sejalan dengan kemampuannya 

menggerak-gerakkan kepalanya. Ia juga mulai berlatih berguling dan 

mengangkat kepalanya dalam posisi tengkurap. Baru di usia 5 ia bisa 

tengkurap sendiri.  

2.) Mengangkat Kepala (usia 4 bulan).  

Di usia 2 bulan bayi Anda mampu mengontrol gerakan leher dan 

kepalanya. Ia dapat mengangkat kepala membentuk sudut 45 derajat 

dengan cara bertopang pada kedua tangannya saat usiannya 3 bulan. Di 

usia 4 bulan, bayi bisa mengangkat kepalanya dengan sudut lebih besar 

yaitu 90º dalam posisi tengkurap. Kemampuan mengangkat kepalanya ini 

http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Gizi+dan+Kesehatan/tummy.time.asyiknya.bermain.sambil.tengkurap/001/001/1678/1/4
http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Gizi+dan+Kesehatan/leher.bayi.pun.perlu.dilatih/001/001/829/1/mengangkat+kepala/4
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membantu melatih ketajaman penglihatannya. Ia pun mulai 

menengadahkan kepalanya untuk mencari Anda bila mendengar suara 

Anda.   

3.) Memekik Gembira (usia 4-5 bulan).  

Pernahkan Anda mendengar si kecil mengeluarkan suara dengan nada 

tinggi penuh kesenangan saat berhasil meraih benda yang diinginkan atau 

ketika ia merasa senang dengan kehadiran Anda? Di awal hidupnya, suara-

suara yang dikeluarkannya merupakan respons tubuhnya terhadap emosi 

saat itu. Namun di usia 4 bulan ke atas, bayi mengeluarkan suara dengan 

tujuan lebih jelas. Ia akan berteriak dengan gembira bila berhasil mencapai 

keinginannya. Suara yang dikeluarkannya adalah sarana untuk 

mengungkapkan perasaannya atau berkomunikasi dengan orang-orang di 

sekelilingnya. Masa berceloteh ini memang sangat dinikmati si kecil. 

Perhatikan saja saat ia melakukan aktivitas sehari-hari, Anda akan 

mendengar celotehannya. Ia akan mengeluarkan suara yang menyerupai 

huruf hidup seperti “aaaahh”, “uuuhhh”, “aaiii.” 

4.) Memegang Dua Benda di Dua Tangan ( usia 7–8 bulan).  

 Di usia 4–5 bulan, keduanya tangan anak semakin terampil. Bila 

Anda memberinya mainan berwarna cerah, ia akan menggerakkan lengan 

dan tangannya menggapai ke arah mainan tersebut. Gerakan menggapai ini 

melatihnya untuk meraih lalu menggenggam dan memindahkan mainan 

dari satu tangan ke tangan lain. Di usia 7-8 bulan, keterampilan jari-jemari 

si kecil meningkat. Ia akan menggunakan tangan yang berbeda untuk 

tujuan berbeda. Satu tangan digunakan untuk bereksporasi, sementara 

tangan lain untuk memegang. Perhatikan, bila satu tangannya memegang 

http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Psikologi/8.kiat.membantu.bayi.berbicara/001/007/948/3/berjalan/4
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mainan kemudian tangan satunya diberikan mainan lain, ia tetap akan 

memegang mainan pertamanya namun tangan yang satu mengambil 

mainan yang Anda tawarkan itu. Jika ada Anda memberikan sebuah 

mainan lagi, salah satu mainan yang sedang dipegangnya itu akan 

dibuangnya kemudian ia akan mengenggam mainan ketiga yang Anda 

tawarkan itu. 

  5.) Duduk (usia 7-8 bulan).  

 Tonggak perkembangan yang mengagumkan dari seorang anak 

adalah saat ia bisa duduk sendiri. Ketika otot-otot punggung dan lehernya 

sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya, ia belajar duduk. Setelah  

belajar mengangkat kepalanya saat tengkurap, tahap selanjutnya si kecil 

belajar bagaimana menyangga tubuhnya menggunakan kedua lengannya 

dan mengangkat tubuhnya semacam mini push-up. Sekitar usia 6 bulan, 

bayi Anda mencoba duduk sendiri dengan mengandalkan satu atau kedua 

tangannya untuk duduk. Baru di usia 7 – 8 bulan  ia mengusai kepandaian 

baru yaitu dapat duduk sendiri dari tengkurap kemudian bangun sendiri 

dengan bantuan tangannya. Dengan kemampuan duduk ini, ia dapat 

meraih benda yang diinginkannya. 

 6.) Merangkak (usia 7-8 bulan).  

 Merangkak adalah cara pertama bayi untuk dapat mengeksplorasi 

sekeliling ruang untuk mempelajari hal-hal baru yang menarik 

perhatiannya. Cara anak merangkak adalah ketika ia akan belajar 

keseimbangan melalui tangan dan lututnya kemudian belajar maju mundur 

mendorong tubuhnya dengan mendorong lututnya. Kepandaian merangkak 

ini adalah juga  salah satu cara menguatkan otot-otot yang akan 

http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Terbaru/Terbaru/merangsang.bayi.mau.merangkak/001/005/376/3
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membantunya belajar berjalan. Usia rata-rata anak  belajar merangkak saat 

ia mulai dapat duduk tanpa bantuan di usia 7-8 bulan. Dia dapat 

mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya dan otot-otot lengan, 

kaki dan punggungnya cukup kuat untuk mencegahnya jatuh ke 

permukaan saat ia mencoba bangkit dengan bantuan tangan dan lututnya. 

Di usia 9-10 bulan, bayi Anda mencapai kepandaian baru yakni 

merangkak mundur untuk mengambil ancang-ancang duduk. Si kecil juga 

menguasai teknik yang lebih maju yaitu “cross-crawling,” gerakan 

merangkak  menggunakan satu tangan dan satu kaki yang berlawanan 

(misalnya tangan kanan dan kaki kiri) secara bersamaan.  

7.) Makan Sendiri (usia 6-9 bulan).  

 Makan sendiri dimulai sejak usia 6 bulan yaitu saat bayi Anda 

sudah bisa menggunakan tangan dan jari-jarinya dengan baik dan 

koordinasi mata serta tangannya yang juga semakin baik. Si kecil dapat 

meraih benda yang jaraknya sekitar 25 cm dengan kedua tangannya 

kemudian memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lain. Ia juga 

senang memasukkan segala sesuatu ke mulut, dan dapat memegang 

dengan ibu jari dan telunjuk untuk mengambil makanan. Tambahan pula 

gigi-geliginya yang mulai tumbuh di usia 6 bulan membuat si kecil 

terdorong mulai belajar menggigit benda yang masuk ke dalam mulutnya.  

Di usia 6 bulan ia sudah juga mengonsumsi Makanan Pendamping ASI 

(MP ASI) atau makanan padat. Di usia 8-9 bulan, kedua tangannya 

semakin terampil mengenggam suatu benda. Ia bisa memegang sendok 

meski masih kagok ketika memasukkan makanan ke dalam mulutnya. 
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Biarkan ia bereksperimen menggunakan sendok dan memasukkan benda 

itu ke mulutnya. 

8.) Mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal (usia 

9-12 bulan).  

 Saat si kecil sudah mengenali anggota keluarganya di usia sekitar 6 

bulan, ia mulai dapat membedakan wajah orang-orang dekat dalam  

kehidupannya. Pada masa ini keterikatannya dengan orang yang 

dikenalnya  lebih berarti. Ia dapat melihat, mendengar dan mengingat 

orang yang dikenalnya. Di usia ini pula ia mampu mengamati wajah 

dengan seksama. Dari sini ia mulai berkenalan dan akrab dengan orang-

orang terdekatnya. Tak heran di usia 9 bulan ke atas ia mulai sadar wajah 

orang-orang yang asing baginya. Ketika ia menyadari sedang seorang diri 

dengan orang yang tidak dikenalnya, timbul rasa takut. Bayi usia 8 bulan 

sudah bisa merasa takut terhadap orang asing. Si kecil yang mau 

digendong oleh orang yang dikenalnya, jadi tiba-tiba lebih mudah 

menangis bila ditinggal sendiri bersama orang lain yang tak dikenalnya.  

9.) Berjalan (usia 12-13 bulan).  

 Langkah pertama merupakan gerakan awal anak untuk menjadi 

sosok yang mandiri.  Di usia 8-9 bulan ia mulai bisa mengangkat tubuhnya 

ke posisi berdiri. Biasanya si kecil akan menumpukkan kedua tangannya 

pada meja, kursi atau perabot rumah tangga atau apapun yang bisa 

menahan berat badannya. Ia kemudian akan belajar merambat, 

menggeserkan kedua tangannya ke samping diikuti oleh langkah kedua 

kakinya. Di usia ini kepandaian anak dalam belajar berjalan semakin baik. 

Jika Anda memegang kedua tangannya ia akan menapak dan mulai 

http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Tips/kapan.anak.bisa.berjalan/001/005/613/5/4
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melangkah. Lama-lama otot-otot kakinya semakin terlatih dan kuat. Si 

kecil juga kian  semangat menjajal kemampuannya berjalan. Di usia 11 

bulan, ia sudah mampu berdiri sendiri dalam waktu sekitar 2 detik tanpa 

bantuan apa pun karena ia memang sudah pandai menjaga keseimbangan 

tubuh. Lalu anak mulai mencoba melangkah sendiri 2-3 langkah  Di usia 

12 bulan, hupla, ia telah siap berjalan meski kadang-kadang masih sedikit 

limbung. 

10.) Bicara (usia 18 - 24 bulan).  

 Rata-rata anak bisa lancar bicara di usia 2 tahun. Sebelum kata-kata 

pertama keluar dari mulutnya, dia belajar peraturan berbahasa dan melihat 

bagaimana orang dewasa berkomunikasi. Ia mengawalinya dengan 

menggunakan lidah, mulut, langit-langit dan gigi-geliginya untuk 

membuat suara Lambat laun kata-kata tak berbentuk ini menjadi kata yang 

berarti: “mama”, “papa”, “bubu”, “susu” dan sebagainya. Sejak itu, setiap 

saat anak mengutip kata-kata yang didengarnya baik dari ibu atau orang-

orang di sekitarnya. Kira-kira usia 18-20 bulan, si kecil   mempelajari 10 

kata per hari. Dari situ ia mulai belajar membentuk kalimat. Di usia 2  

tahun, ia dapat membentuk 2-3 kata menjadi satu rangkaian kalimat. Ia 

dapat menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dirasa, dipikirkan dan 

diinginkannya dalam satu rangkaian kalimat.   

2.2.1.12  Perkembangan Sosial Anak 

1) Paska Lahir 

Anak lebih suka ditinggal tanpa diganggu. Merasa senang waktu 

berkontak erat dengan tubuh ibu. Menangis keras apabila merasa 

http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Psikologi/8.kiat.membantu.bayi.berbicara/001/007/948/2/4
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tidak enak, tetapi bila didekap erat atau diayun dengan lembut anak 

akan berhenti menangis. 

2) Usia 1 Bulan Sampai 3 Bulan   

Merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arahnya bila ibu 

mendekat. Terus menerus mengamati setiap gerakan orang yang 

berada didekatnya. Berhenti menangis bila diajak bermain atau 

bicara oleh siapa saja yang bersikap ramah.   

3) Usia 6 Bulan   

Penuh minat terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi 

disekitarnya. Jika akan diangkat, anak akan mengulurkan kedua 

tangannya. Tertawa kecil bila diajak bermain, walaupun biasanya 

bersahabat tetapi tidak langsung menyambut dan memberi respon 

terhadap orang yang tidak dikenalnya.  

4) Usia 9 Bulan Sampai 12 bulan  

Pada tahap ini anak sudah mengerti kata tidak, melambaikan 

tangan, bertepuk tangan atau menggoyangkan tangan mengikuti 

nyanyian. Bermain dengan orang dewasa yang dikenal dan 

memperhatikan serta meniru tindakan orang dewasa. Mulai 

memahami dan mematuhi perintah yang sederhana. 

5) Usia 18 Bulan Sampai 21 bulan 

Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian 

dan kasih sayang. Mengerti sebagian apa yang dikatakan kepada 

dirinya dan mengulangi kata yang diucapkan orang dewasa dan 

banyak bercakap-cakap. Usia 3 tahun sampai 5 tahun anak sudah 

dapat berbicara bebas pada diri sendiri, orang lain, bahkan dengan 
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mainannya, mampu berbicara lancar, dan bermain dengan kelompok. 

Anak kadang merasa puas bila bermain sendiri untuk waktu yang 

lama dan mulai menyenangi kisah seseorang/tokoh dalam film.  

6) Usia 5 tahun sampai 6 tahun Anak dapat bergaul dengan semua 

teman, merasa puas dengan prestasi yang dicapai, tenggang rasa 

terhadap keadaan orang lain, dan dapat mengendalikan emosi. 

(Christianti, 2012) 

2.2.1.13  Perkembangan Psikoseksual Anak 

 Menurut Sigmund Freud, setiap manusia pasti mempunyai libido. 

Libido sendiri adalah upaya mansia untuk melestarikan spesiesnya. 

Ketika manusia berupaya  untuk melestarikan spesiesnya dan 

berkembang sesuai dengan tahapannya. Dalam proses tahapan tersebut 

tersebut manusia selalu beradaptasi untuk menyalurkan kepuasan 

seksualnya. Dalam teori perkembangan psikoseksual ini sendiri manusia 

memiliki beberapa fase, di antaranya :  

1) Fase Oral/Mulut (0-18 bulan)  

Bayi merasa bahwa mulut adalah tempat pemuasan (oral 

gratification). Rasa lapar dan haus terpenuhi dengan menghisap puting 

susu ibunya. Kebutuhan-kebutuhan, persepsi-persepsi dan cara ekspresi 

bayi secara primer dipusatkan di mulut, bibir, lidah dan organ lain yang 

berhubungan dengan daerah mulut.  Pada fase oral ini, peran Ibu penting 

untuk memberikan kasih sayang dengan memenuhi kebutuhan bayi 

secepatnya. Jika semua kebutuhannya terpenuhi, bayi akan merasa aman, 

percaya pada dunia luar.  
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2) Fase Anal (1,5 - 3 tahun)  

Pada fase ini kepuasan dan kenikmatan anak terletak pada anus. 

Kenikmatan didapatkan pada waktu menahan berak. Kenikmatan lenyap 

setelah berak selesai. Jika kenikmatan yang sebenarnya diperoleh anak 

dalam fase ini ternyata diganggu oleh orangtuanya dengan mengatakan 

bahwa hasil produksinya kotor, jijik dan sebagainya, bahkan jika disertai 

dengan kemarahan atau bahkan ancaman yang dapat menimbulkan 

kecemasan, maka hal ini dapat mengganggu perkembangan kepribadian 

anak. Oleh karena itu sikap orangtua yang benar yaitu mengusahakan 

agar anak merasa bahwa alat kelamin dan anus serta kotoran yang 

dikeluarkannya adalah sesuatu yang biasa (wajar) dan bukan sesuatu 

yang menjijikkan.  

3) Fase Uretral 

 Pada fase ini merupakan perpindahan dari fase anal ke fase phallus. 

Erotik uretral mengacu pada kenikmatan dalam pengeluaran dan 

penahanan air seni seperti pada fase anal. Jika fase uretral tidak dapat 

diselesaikan dengan baik, anak akan mengembangkan sifat uretral yang 

menonjol yaitu persaingan dan ambisi sebagai akibat timbulnya rasa 

malu karena kehilangan kontrol terhadap uretra. Jika fase ini dapat 

diselesaikan dengan baik, maka anak akan mengembangkan persaingan 

sehat, yang menimbulkan rasa bangga akan kemampuan diri. Anak laki-

laki meniru dan membandingkan dengan ayahnya.  

4) Fase Phallus (3-5 tahun) 

Pada fase ini anak mula mengerti bahwa kelaminnya berbeda dengan 

kakak, adik atau temannya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya 
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merupakan tempat yang memberikan kenikmatan ketika ia 

mempermainkan bagian tersebut. Tetapi orangtua sering marah bahkan 

mengeluarkan ancaman bila melihat anaknya memegang atau 

mempermainkan kelaminnya.  

5) Fase Genital (11/13 tahun-18 tahun)  

Pada fase ini, proses perkembangan psikoseksual mencapai "titik 

akhir". Organ-organ seksual mulai aktif sejalan denga mulai 

berfungsinya hormon-hormon seksual, sehingga pada saat ini terjadi 

perubahan fisik dan psikis. Secara fisik, perubahan yang paling nyata 

adalah pertumbuhan tulang dan perkembangan organ seks serta tanda-

tanda seks sekunder. Remaja putri mencapai kecepatan pertumbuhan 

maksimal pada usia sekitar 12- 13 tahun, sedangkan remaja putra sekitar 

14-15 tahun. (Minarti, 2010). 

2.2.1.14  Perkembangan psikososial anak menurut Erik Erikson 

1.) Tahap I : Trust versus Mistrust (0-1 tahun) 

Dalam tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan 

dan kehangatan, jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang 

anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan 

mengembangkan asa (hope). Jika krisis ego ini tidak pernah terselesaikan, 

individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa 

percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya, selalu meyakinkan dirinya 

bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan dari dirinya. 
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2.)  Tahap II : Autonomy versus Shame and Doubt (l-3 tahun) 

Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol 

atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya 

untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan 

perlakuan yang kasar. Mereka melatih kehendak mereka, tepatnya 

otonomi. Harapan idealnya, anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan 

aturan-aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka 

mengenai otonomi, inilah resolusi yang diharapkan. 

3.) Tahap III :Initiative versus Guilt (3-6 tahun) 

Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan 

melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini 

akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat 

keputusan karena takut berbuat salah. Anak memiliki rasa percaya diri 

yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia 

dewasa. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka 

keterampilanego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. 

4.) Tahap IV: Industry versus Inferiority (6-12 tahun) 

Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan 

kepuasan dari menyelesaikan tugas khususnya tugas-tugas akademik. 

Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang 

dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. 

Ketrampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Disisi lain, anak yang 
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tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai 

apa yang diraih teman-teman sebaya akan merasa inferior. 

5.) Tahap V : Identity versus Role Confusion (12-18 tahun) 

Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis 

seperti orang dewasa sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain 

pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. 

Tahap ini merupakan masa stansarisasi diri yaitu anak mencari identitas 

dalam bidang seksual, umur dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber 

perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok 

atau teman sebaya tinggi. 

6.)Intimacy versus Isolation(masa dewasa muda) 

Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi 

dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk 

membentuk ikatan social yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila 

individu berhasil mengatasi krisis ini, makaketerampilan ego yang 

diperolehadalahcinta. 

7.) Tahap VII : Generativity versus Stagnation(masa dewasa menengah) 

Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai 

balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya, juga melakukan 

sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa 

depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan 

menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan. 

Bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa ini maka ketrampilan 

ego yang dimiliki adalah perhatian. 
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8.) Tahap VIII : Ego Integrity versus Despair(masa dewasa akhir) 

Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa 

lalu dan melihat makna, ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa lalu 

itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk 

mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. 

Kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan munculnya rasa 

putus asa. (Riendravi, 2013) 

2.2.1.15  Perkembangan moral anak menurut Lawrence Kohlberg 

1.) Usia 3 tahun 

Tingkah lakunya semata-mata dikuasai oleh dorongan yang didasari 

dengan kecendrungan bahwa apa yang menyenangkan akan diulang, 

sedangkan yang tidak enak tidak akan diulang dalam tingkah lakunya. 

Anak pada masa ini masih sangat muda secara intelek, untuk menyadari 

dan mengartikan bahwa sesuatu tingkah laku adalah tidak baik, kecuali 

bilamana hal itu menimbulkan perasaan sakit.  

2.) Usia (3-6) tahun 

Anak memperlihatkan sesuatu perbuatan yang baik tanpa 

mengetahui mengapa ia harus berbuat demikian. Ia melakukan hal ini 

untuk menghindari hukuman yang mungkin akan dialami dari lingkungan 

sosial atau memperoleh pujian. Pada usia 5 atau 6 tahun anak sudah harus 

patuh terhadap tuntutan atau aturan orang tua dan lingkungan sosialnya. 

Ucapan-ucapan orang lain seperti; baik, tidak boleh, nakal, akan 

disosialisasikan anak dengan konsep benar atau salah. 
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3.) Perkembangan moralitas pada anak usia enam tahun sampai remaja. 

       Pada masa ini anak laki-laki maupun perempuan belajar untuk 

bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. 

Dengan demikian nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral untuk sebagian 

besar lebih banyak ditentukan oleh norma-norma yang terdapat didalam 

lingkungan kelompoknya. Pada usia 10 sampai 12 tahun anak dapat 

mengetahui dengan baik alasan-alasan atau prinsip-prinsip yang 

mendasari suatu aturan. Kemampuannya telah cukup berkembang untuk 

dapat membedakan macam-macam nilai moral serta dapat 

menghubungkan konsep-konsep moralitas mengenai: kejujuran, hak 

milik, keadilan dan kehormatan (Satriana, 2010). 

2.2.1.16  Perkembangan kognitif anak menurut Jean Plaget 

Perkembangan kognitif atau proses berpikir adalah proses 

menerima, mengelola, sampai sampai memahami info yang diterima. 

Aspeknya antara lain intelegensi, kemampuan memecahkan masalah 

serta kemampuan berfikir logis (Harlimsyah, 2007).  

1.) Periode Sensori motor (0-2,0 tahun) 

Pada periode ini tingksh laku anak bersifat motorik dan anak 

menggunakan system penginderaan untuk mengenal lingkungannya 

untu mengenal obyek. 

2/) Periode Pra operasional (2,0-7,0 tahun) 

Pada periode ini anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil 

meniru atau mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu 

melakukan simbolisasi. 
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3.) Periode konkret (7,0-11,0 tahun) 

Pada periode ini anak sudah mampu menggunakan operasi. 

Pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak 

mampu memecahkan masalah secara logis. (Utomo Pristiadi, 

2000). 

2,3  Konsep Dampak Masalah  

2.3.1  Konsep Hospitalisasi  

  Hospitalisasi adalah suatu keadaan krisis pada anak, saat anak sakit 

dan dirawat dirumah sakit. Keadaan ini terjadi karena anak berusaha untuk 

beradaptasi dengan lingkungan asing yang baru yaitu rumah sakit, 

sehingga kondisi tersebut menjadi faktor stressor bagi anak baik terhadap 

anak maupun orang tua dan keluarga (Wong,2000) 

2.3.2  Dampak Hospitalisasi Terhadap Anak Usia Prasekolah (Wong) 

2.3.2.1 Ansietas dan kekuatan  

  Bagi banyak anak memasuki rumah sakit adalah seperti memasuki 

dunia asing, sehingga akibatnya terhadap ansietas dan kekuatan. Ansietas 

sering kali berasal dari cepatnya awalan penyakit dan cidera, terutama 

anak memiliki pengalaman terbatas terkait dengan penyakit dan cidera. 

2.3.2.2 Ansietas perpisahan  

  Ansietas terhadap perpisahan merupakan kecemasan utama anak di 

usia tetent. Kondisi ini terjadi di usia 8 bulan dan berakhor pada usia 3 

tahun. 
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2.3.2.3  Kehilangan kontrol  

  Ketika dihospitalisasi, anak mengalami kehilangan kontrol 

signifikan. 

2.3.3  Efek Hospitalisasi  

   Hospitalisasi dalam waktu lama dengan lingkungan yang tidak 

efisien teridentifikasi dapat mengakibatkan perubahan perkembangan 

emosional dan intelektual anak. Anak yang biasanya mendapat perawatan 

yang kurang baik selama dirawat, tidak hanya memiliki perkembangan dan 

pertumbuhan tubuh yang kurang optimal  melainkan pula mengalami 

gangguan hebat terhadap status psikologis. Anak masih punya 

keterbatasan kemampuan untuk mengungkapkan suatu keinginan, 

gangguan tersebut dapat diminimalkan dengan peran orang tua melalui 

pemberian rasa kasih saying. 

   Depresi dan menarik diri sering kali terjadi setelah anak menjalani 

hospitalisasi dalam waktu lama. Banyak anak mengalami penurunan 

emosional setelah menjalani hospitalisasi beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa beberapa anak yang dihospitalisasi  dapat mengalami 

gangguan untuk tidur dan makan perilaku agresif seperti kencing di tempat 

tidur, hiperaktif, perilaku agresif, mudah tersinggung, terteror pada malam 

hari dan negativisme (Herliana, 2010) 

2.3.4  Reaksi Orang Tua Terhadap Hospitalisasi  

   Hampir semua orang tua berespon terhadap penyakit dan 

hospitalisasi anak dengan reaksi yang luar biasa. Pada awalnya orang tua 

akan bereaksi tidak percaya, terutama jika penyakit  tersebut muncul tiba-
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tiba dan serius. Takut, cemas, dan frustasi merupakan perasaan yang 

banyak diungkapkan orang tua. Takut dan cemas dapat berkaitan dengan 

keseriusan penyakit dan jenis prosedur medis yang digunakan, sering kali 

kecemasan yang paling besar berkaitan dengan trauma dan nyeri yang 

terjadi pada anak (Wong, 2009) 

2.3.5  Konsep solusi hospitalisai 

Konsep solusi pada duniakesehatan meliputi tindakan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabillitatif. Dan kali ini akan menjelaskan konsep 

solusi pada pasien BBLR. 

2.3.5.1  Pencegahan 

Menurut Manuaba (2010), dengan mengetahui berbagai faktor 

penyebab berat badan lahir rendah dapat dipertimbangkan langkah 

pencegahan dengan cara : 

1) Melakukan pengawasan hamil dengan seksama dan teratur. 

2) Melakukan konsultasi terhadap penyakit yang dapat menyebabkan 

kehamilan dan persalinan preterm. 

3) Memberi nasehat tentang : 

 (1) Gizi saat hamil 

 (2) Meningkatkan perhatian keluarga berencana internal 

(3) Memperhatikan tentang berbagai kelainan yang timbul dan 

segera melakukan konsultasi. 

(4) Mengajurkan untuk pemeriksaan tambahan sehingga secara dini 

penyakit ibu dapat diektahui dan diawasi/diobati 
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2.3.5.2 Menurut Erlina (2010), pada kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

mencegah/preventif adalah langkah yang penting. Dan hal-hal yang dapat 

dilakukan diantaranya : 

1) Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 4 

kali selama kurun kehamilan dan dimulai sejak umur kehamilan 

muda. Ibu hamil yang diduga berisiko, terutama faktor resiko yang 

mengarah melahirkan bayi BBLR harus cepat dilaporkan, dipantau 

dan dirujuk pada institusi pelayan kesehatan yang lebih mampu. 

2) Penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan 

janin dalam rahim, tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan 

perawatan diri selama kehamilan agar mereka dapat menjaga 

kesehatannya dan janin dalam kandungannya dengan baik. 

3) Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun 

waktu reproduksi sehat (20-34 tahun). 

4) Perlu dukungan sektor lain yang terikat untuk turut berperan dalam 

meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga agar 

mereka dapat meningkatkan akses terhadap pemanfaatan pelayanan 

antenatal dan status gizi ibu selama hamil. 

2.4       Asuhan keperawatan  

2.4.1    Pengkajian 

2.4.1.1 Identitas  

   Pada anak kejang demam, sebagian besar sering terjadi pada anak-

anak umur 6 bulan sampai dengan 5 tahun, tidak terdapat perbedaan jenis 
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kelamin tetapi kematian lebih sering pada anak perempuan. (Rampengan , 

2007). 

2.4.1.2 Riwayat keperawatan 

1) Keluhan utama  

  Pada tinjauan pustaka anak dengan kejang demam biasanya tampak 

demam tinggi dengan suhu hingga diatas 380 C dan anak tampak lemah 

, sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan hal yang sama yaitu klien 

demam tinggi dengan suhu 390C, klien tampak lemah. Sehingga 

terdapat persamaan yang singnifikan terhadap keluhan utama pada 

kejang demam. 

 2) Riwayat penyakit sekarang  

(1) Didapatkan keluhan adanya panas mendadak yang disertai kejang  

(2) Kadang-kadang disertai dengan keluhan batuk pilek. (Rampengan , 

2007). 

3) Riwayat penyakit dahulu.  

(1) Riwayat kesehatan dalam keluarga perlu dikaji, kemungkinan ada 

keluarga yang pernah menderita kejang demam.  

(2) Perilaku yang merugikan kesehatan dapat menimbulkan retradasi 

mental. 

(3) Tumbuh kembang Mengkaji mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, baik perkembangan 

emosi dan social.  
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(4) Imunisasi  yang perlu dikaji apakah anak baru saja diberikan 

imunisasi yang menimbulkan efek demam  

2.4.1.3  Konsep Imunisasi 

  Imunisasi  yang perlu dikaji apakah anak baru saja diberikan 

imunisasi yang menimbulkan efek demam  

2.4.1.4     BCG 

1) Kegunaan : mencegah penyakit tuberkolusis yang infeksi yang 

disebabkan bakteri mycobacterium. 

2) Frekuensi pemberian : hanya 1 kalii tidak perlu diulang, saat bayi 

baru lahir atau dibawah 2 bulan. 

3) Reaksi yang timbul : muncul bisul kecil dan bernanah di daerah 

bekas suntikan setelah 4-6 minggu. Tidak menimbulkan nyeri dan tidak 

diiringi panas. Bisul akan sembuh sendiri dan meninggalkan luka perut. 

2.4.1.5    DPT 

1) Kegunaan : mencegah 3 jenis penyakit, yaitu difteri, tetanus, pertusis 

(batuk rejan yang biasanya berlangsung dalam waktu lama). 

2) Frekuensi pemberian : sebanyak 5 kali, 3 kali diusia bayi (2,4,6 bulan), 

1 kali di usia 18 bulan dan 1 kali diusia 1 tahun. 

3) Reaksi yang timbul : umumnya muncuul demam yang dapat diatasi 

dengan obat penurun panas. 

2.4.1.6    Polio 

1) Kegunaan : melindungi tubuh terhadap virus polio yang menyebabkan 

kelumpuhan. 
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2) Frekuensi pemberian : diberikan saat kunjungan pertama setelah lahir. 

Selanjutnya vaksin ini diberikan 3 kali yakni saat bayi berumur 2,4,6 

bulan. 

3) Reaksi yang timbul : hampir tidak ada hanya sebagian kecil anak yang 

mengalami pusing, diare ringan dan sakit otot. 

2.4.1.7   Campak 

1) Kegunaan : melindungi anak dari penyakit campak yang disebabkan 

virus. 

2) Frekuensi pemberian : diberikan saat anak umur 9 bulan. Campak kedua 

diberikan pada anak SD (6tahun). Jika belum mendapatkan vaksin 

campak pada umur 9 bulan anak akan bisa diberikan vaksin kombinasi 

dengan golongan dan campak jerman (MMR atauMeasles, Mumps, 

Rubella) diusia 15 bulan. 

3) Reaksi yang timbul : pada beberapa anak bisa menyebabkan demam dan 

diare namun kasusnya sangat kecil. Biasanya demam berlangsung 

seminggu kadang juga terdapat efek kemerahan mirip campak selama 3 

hari. 

2.4.1.8 Hepatitis B 

1) Kegunaan : melindungi tubuh dari virus Hepatitis B, yang 

bisamenyebabkan kerusakana pada hati. 

2) Frekuensi pemberian : dalam waktu 12 jam setelah lahir, 

dilanjutkan pada umur 1 bulan lalu 3-6 bulan. 

  3) Reaksi yang timbul : berupa keluahan nyeri pada bekas suntikan 

yang disusul demam ringan dan pembengkakan namun reaksi ini akan 

hilang dalam waktu 2 hari. 
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  (Depkes RI, 2009). 

2.4.1.9      Riwayat persalinan 

(1) Pre natal 

Keadaan ibu saat hamil per trimester, apakah ibu pernah 

mengalami infeksi atau sakit panas sewaktu hamil. Riwayat trauma, 

penggunaan obat-obatan maupun jamu selama hamil. Riwayat persalinan 

ditanyakan apakah sukar, spontan atau dengan tindakan ( forcep/vakum), 

perdarahan ante partum, asfiksi dan lain-lain. 

(2). Riwayat Natal 

  Ibu melahirkan bayi icterus dengan umur kehamilan 38-39 minggu 

secara normal atau SC, klien bayi kelahiran dengan ekstraksi vakum, 

induksi oksitosin, pelambatan pengkleman tali pusat, trauma kelahiran, 

asfiksia, partus lama, lama mengejan, his lama. 

(3) Riwayat post natal 

   Setelah bayi lahir, syanosis, sesak, terpasang ventilator, tampak 

icterus, masuk ke incubator 

2.4.1.10    Pemeriksaan Fisik 

(B1) Pernafasan  

((1) Inspeksi, pernafasan menurun atau cepat, gigi mengatup 

((2) Palpasi, kadang terdapat batuk dan faringitis karena demam yang 

tinggi.  

((3) Perkusi, thorax sonor 

((4) Auskultasi,  adanya suara tambahan ronchi, wheezing, 
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 (B2) Kardiovaskuler 

((1) Inspeksi, pucat, tekanan vena jugularis menurun. 

((2) Palpasi, peningkatan nad. 

((3) Perkusi, normal redup, ukuran dan bentuk jantung secara kasar 

pada kasus kejang demam masih dalam batas normal. 

((4) Auskulatasi bunyi jantung S1, S2, tunggal. 

(B3) Persyarafan  

((1) Kejang Tonik cirinya ; semua otot kaku 

((2) Kejang Klonik cirinya ; otot berkedut yang berulang atau 

berirama  

((3) Kejang tonik-klonik cirinya ; Hilang kesadaran, tubuh menjadi 

kaku, kehilangan kendali atas buang air besar dan buang air 

kecil lidah tergigit, serta sulit bernapas 

((4) Inspeksi, konjungtiva mengalami perdarahan, penurunan tingkat 

kesadaran (composmentis, apatis, somnolen, stupor, koma) atau 

gelisah, GCS menurun, Palpasi, adakah parese, anestesia,  

(B4) Perkemihan  

((1) Inspeksi, produksi urin menurun (oliguria sampai anuria), warna 

berubah pekat dan berwarna coklat tua. 

((2) Palpasi, adakah nyeri tekan pada daerah simfisis. 

(B5) Pencernaan  

((1) Inspeksi, BAB, konsistensi (cair, padat, lembek), frekuensi lebih 

dari 3 kali dalam sehari. 
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((2) Auskultasi, Bising usus (dengan menggunakan diafragma 

stetoskope), peristaltik usus meningkat (gurgling) > 5-20 detik 

dengan durasi 1 detik. 

((3) Perkusi, mendengar adanya gas, cairan atau massa   (-), hepar 

dan lien tidak membesar suara tymphani. 

((4) Palpasi, nyeri tekan (+), hepar dan lien tidak teraba. 

(B6) Muskulokeletal dan integumen 

((1) Inspeksi,  klien tampak lemah, aktivitas  menurun. 

((2) Palpasi, hipotoni, kulit kering, elastisitas menurun. Adanya 

ptekie atau bintik-bintik merah pada kulit, akral klien hangat, 

biasanya timbul mimisan. (Dianindriyani, 2011)  

  (B7)  Pengindraan  

1) Mata : Pupil normalnya akan mengecil jika cahaya 

didekatkan, konjungtiva normalnya merah muda, sclera adanya 

icterus/tidak, ketajaman penglihatan tajam, pergerakan bola 

mata mengikuti arah perintah.  

2)  Hidung: tidak ada secret, ketajaman penciuman tajam, tidak 

ada kelainan 

3) Telingah: bentuk telinga normal, ketajaman pendengaran 

tajam, tidak ada kelainan 

4) Perasa : ketajaman perasa normal  bisa merasakan ( manis, 

pahit, asam, asin) 

5) Peraba : bisa merasakan benda yang di pegang atau di raba 
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(B8) System Endokrin  

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, tidak ada 

pembesaran kelenjar parotis, hiperglikemia tidak ada, 

hipoglikemia tidak ada. 

2.4.1.11  Analisa Data 

Data dan informasi yang didapatkan dari masalah kesehatan 

pasien sehingga dapat ditentukan tindakan yang harus diambil untuk 

mengatasi masalah tersebut yang menyangkut aspek fisik, mental, social, 

dan spiritual serta factor lingkungan yang mempengaruhinya. Data 

tersebut harus akurat dan mudah dianalisis oleh perawat. (Rampengan , 

2007). 

2.4.2    Diagnosa Keperawatan (Nurarif dan Kusuma, 2015). 

2.4.2.1 Resiko jatuh berhubungan dengan ketidakefektifan kejang 

2.4.2.2 Resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran. 

2.4.2.3 Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan  kejang. 

2.4.2.4  Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan hipertermia. 

2.4.2.5 Resiko keterlambatan perkembangan berhubungan dengan kejang 

berulang 

2.4.2.6 Resiko jatuh berhubungan dengan penurunan status mental 

2.4.2.7 Hipertemia berhubungan dengan resiko inflamasi.  

 



55 
 

 

2.4.3   Intervensi Keperawatan 

2.4.3.1 Diagnosa 1 Resiko Jatuh Berhubungan Dengan Ketidakefektifan Kejang 

Tabel 2.5 Intervensi Keperawatan Pada Diagnose. Resiko Jatuh Berhubungan 

Dengan Ketidakefektifan Kejang.  

No Tujuan /Kreteria Hasil Intervensi Rasional 

1 Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 1 x 30 menit 

diharapkan anak tidak 

mengalami resiko 

jatuh. Dengan kriteria 

hasil : 

1.)  keluarga lien 

mampu menjelaskan 

kembali tentang 

pentingnya 

memodifikasi 

lingkungan. 

2.) keluarga lien mau 

untuk selalu berada di 

dekat lien. 

3.)Keluarga lien mampu 

mempraktekkan 

kembali tentang cara 

pemakaian restrain 

yang benar 

1.) Jelaskan pada keluarga 

lien tentang pentingnya 

memodifikasi lingkungan 

untuk mencegah resiko jatuh 

2.) Anjurkan pada keluarga 

untuk selalu berada didekat 

lien. 

3.) Ajarkan pada keluarga 

lien tentang cara pemakaian 

restrain yang benar 

 

1.) untuk 

menambah 

pengetahuan 

keluarga lien  

2.) Untuk 

mencegah resiko 

jatuh pada lien. 

3.) Untuk melatih 

keterampilan 

keluarga lien 

tentang cara 

pemakaian 

restrain.  
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2.4.3.2 Diagnosa 2 Resiko Aspirasi Berhubungan Dengan Penurunan Tingkat 

Kesadaran. 

 

Tabel 2.6 Intervensi Keperawatan Pada Diagnose Resiko Aspirasi Berhubungan 

Dengan Penurunan Tingkat Kesadaran. 

 

No Tujuan/kriteria hasil Intervensi Rasional 

 Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 1 x 24 jam 

diharapkan tidak terjadi 

aspirasi. Dengan 

kriteria hasil  

1.)keluarga klien 

mampu memahami 

tentang aspirasi  

2.) Aspirasi klien 

berkurang atau hilang 

saat makan dengan 

posisi setengah duduk  

3.) Klien tidak 

mengalami aspirasi saat 

makan  

4.) Tidak ada gangguan 

menelan 

1.) Jelaskan pada keluarga 

klien tentang aspirasi   

 

 

 

2.) Anjurkan orang tua 

memberikan makan pada 

klien dengan posisi setengah 

duduk  

3.) Ajarkan pada orang tua 

klien untuk selalu 

memperhstiksn kebersihan 

mulut  

4.) Observasi adanya 

gangguan menelan 

 

5.) Kolaborasi dengan dokter 

untuk pemberian obat dalam 

bentuk sirup 

 

1.) Untuk 

menambah 

pengetahuan 

keluarga klien 

tentang aspirasi 

2.) untuk 

mempermudah 

klien saat 

menelan 

3.) mencegah 

penyebab 

aspirasi  

 

4.) memantau 

perkembangan 

klien  

5.) obat sirup lebih 

mudah ditelan 

dari pada obat 

dengan bentuk 
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5.) Klien tidak 

mengalami aspirasi saat 

meminum obat  

 

 

 

puyer atau tablet 

 

2/4/3/3 Diagnosa 3 Resiko Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Otak Berhubungan 

Dengan  Kejang. 

Tabel 2.7 Intervensi Keperawatan Pada Diagnose Resiko Ketidakefektifan Perfusi 

Jaringan Otak Berhubungan Dengan  Kejang. 

No Tujuan/kriteria Hasil Intervensi Rasional 

 Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2 x 24 jam anak 

tidak mengalami 

penurunan jaringan 

otak yang dapat 

mengganggu kesehatan 

dengan kriteria hasil: 

1.) Tidak ada tanda-

tanda peningkatan 

intracranial  

2.) Tekanan systole dan 

diastole dalam rentan 

yang diharapkan 

1.) Batasi pergerakan pada 

leher, kepala, dan punggung 

 

2.) Monitor adanya daerah 

tertentu yang peka terhadap 

panas dan dingin  

 

3.) Kolaborasi pemberian 

obat analgesik  

1.) Agar lien tidak 

terjadi kejang 

berulang 

2.) Untuk 

memantau 

keadaan lien karna 

dapat beresiko 

kejang 

3.) Untuk 

mengurangi rasa 

nyeri 
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2.4.3.4 Diagnosa 4 Defisiensi Tingkat Pengetahuan Berhubungan Dengan 

Kuramhmya Imformasi 

. 

Tabel 2.8  Intervensi Keperawatan Pada Diagnosa Defisiensi Tingkat Pengetahuan 

Berhubungan Dengan Kurangya Informasi 

 

No Tujuan/Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

 Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 1x30 menit 

diharapkan tingkat 

pengetahuan keluarga 

tentang kejang demam 

meningkat dengan KH :  

1. Keluarga 

menyatakan 

pemahaman tentang 

penyakit, kondisi, 

dan pengobatan  

2. Keluarga mampu 

melaksanakan 

prosedur yang 

dijelaskan secara 

benar. 

 

 

1. Jelaskan pada keluarga 

pasien atau orang tua 

pasien tentang penyakit 

kejang demam, kondisi 

pasien, dan pengobatan. 

 

 

2. Jelaskan penyebab dari 

penyakit kejang demam 

dan bagaiman hal ini 

berhubungan dengan 

anatomi fisiologi pada 

anak dengan cara yang 

tepat.  

 

3. Gambarkan tanda dan 

gejala yang biasa muncul 

pada penyakit 

1.Untuk 

menambah 

pengetahuan 

orang tua dan 

keluarga pasien 

tentang penyakit 

kejang demam 

2. Agar orang 

tua mampu 

mencegah 

penyakit anaknya 

kambuh lagi 

dengan 

mengetahui 

penyebabnya 

3.Memudahkan 

keluarga atau 

orang tua pasien 

untuk memahami 
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tanda dan gejala 

pada penyakit 

kejang demam/ 

 

2.4.3.5 Diagnosa 5 : Resiko Keterlambatan Perkembangan Berhubungan Dengan 

Kejang Berulang 

Tabel 2.9 Intervensi Keperawatan Pada Diagnosa Resiko Keterlambatan 

Perkembangan Berhubungan Dengan Kejang Berulang. 

No Tujuan/kriteria hasil Intervensi Rasional 

 Tujuan : setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

2x24 jam 

keterlambatan 

perkembangan tidak 

terjadi, dengan kriteria 

hasil: 

1) Keluarga pasien 

mampu menjelaskan 

kembali tentang 

perkembangan 

2) Keluarga pasien 

melaporkan  

perkembangan fisik, 

kognitif dan 

1. Jelaskan pada keluarga 

pasien tentang 

perkembangan 

 

2. Anjurkan pada keluarga 

pasien untuk melakukan 

pemeriksaan 

perkembangan fisik, 

kognitif, dan psikososial  

 

 

3. Ajarkan pada keluarga 

pasien tentang stimulus 

 

 

 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

keluarga pasien 

2. Untuk 

mengetahui 

perkembangan 

pasien 

 

 

 

3. Untuk 

membantu 

meningkatkan 

perkembangan 

pasien 
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psikososial normal 

3) Keluarga pasien 

mampu untuk 

melakukan stimulus 

4) Tidak ada gangguan 

perilaku 

4. Observasi adanya 

ganggun perilaku 

 

 

5.  Kolaborasi dengan orang 

tua dan anak untuk 

mendiskusikan hal-hal 

yang terkait dengan 

perkembangan 

4. Untuk 

mengetaui 

gangguan 

perilaku yang 

serius 

5. Agar lebih 

muda untuk 

memantau 

perkembangan 

klien 

 

2.4.3.5 Diagnosa 6 : Resiko Jatuh Berhubungan Dengan Penurunan Status Mental  

Tabel 2.10 Intervensi Keperawatan Pada Diagnose  Resiko Jatuh Berhubungan 

Dengan Penurunan Status Mental 

No Tujuan / kriteria hasil Intervensi Rasional 

 Tujuan : setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 2 

x24 jam diharapkan 

tidak terjadi  resiko 

jatuh, dengan kriteria 

hasil: 

1) Keluarga pasien 

1. Jelaskan pada keluarga 

pasien tentang penyebab 

resiko jatuh 

 

 

2. Anjurkan pada keluarga 

pasien untuk pasang 

pagar tempat tidur 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

keluarga pasien 

 

2. Mencegah 

tejadinya jatuh 
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mampu menjelaskan 

tentang resiko jatuh 

2) Kaluarga pasien 

mau untuk pasang 

pagar tempat tidur 

3) Keluarga pasien 

mampu untuk 

mempraktekkan 

pergerakan dan latihan 

dengan menggunakan 

ekstremitas yang tidak 

sakit untuk 

menyongkong daerah 

tubuh yang mengalami 

kelemahan 

4) Pasien tidak 

jatuh  

 

3. Ajarkan pada keluarga 

pasien untuk 

mempraktekkan 

pergerakan dan latihan 

dengan menggunakan 

ekstremitas yang tidak 

sakit untuk 

menyongkong daerah 

tubuh yang mengalami 

kelemahan 

 

 

 

 

4. Observasi adanya jatuh 

 

 

 

 

 

 

 

5. kolaborasi dengan ahli 

fisioterapi secara aktif, 

3. Dapat berespon 

dengan baik jika 

daerah yang sakit 

tidak menjadi 

lebih terganggu 

dan memerlukan 

dorongan serta 

latihan aktif 

untuk 

menyatukan 

kembali sebagai 

bagian dari 

tubuhnya sendiri 

 

 

4. Untuk 

meningkatkan 

harapan terhadap 

perkembangan 

dan memberikan 

perasaan 

control/kemandir

ian 

5.  Program yang 
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latihan resistif, dan 

ambulasi 

khusus dapat 

dikembangkan 

untuk 

menemukan 

kebutuhan yang 

berarti menjaga 

keseimbangan 

terjadinya resiko 

jatuh 

 

 

2.4.3.7 Diagnosa 7 : Hipertermi Berhubungan Dengan Resiko Inflamasi  

Tabel 2.11 Intervensi Keperawatab Pada Diagnosa Hipertermi Berhubungan 

Dengan Resiko Inflamasi.  

No Tujuan/kriteria hasil Intervensi Rasional 

 Setelah dilakukan 

tindakan keprawatan 

selama 1x24 jam 

diharapkan suhu tubuh 

kembali normal atau 

dalam batas normal. 

Dengan kriteria hasil  

1. Orang tua atau 

keluarga 

1.  Jelaskan pada 

keluarga pasien 

tentang demam 

 

 

 

 

2. Anjurkan kepada 

keluarga untuk 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

keluarga atau 

orang tua 

pasien tentang 

hipertermi  

2. Mencegah 

peningkatan 
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pasien 

mengetahui 

tentang 

hipertermi  

2. Orang tua atau 

keluarga 

pasien mau 

melakukan 

kompres 

menggunakan 

air hangat di 

lipatan-lipatan 

paha  

3. Orang tua atau 

keluarga 

pasien mampu 

melakukan 

kompres 

menggunakan 

air hangat pada 

lipatan-lipatan 

paha dengan 

benar  

4. Suhu tubuh 

memberikan pakaian 

tipis dan menyerap 

3. Ajarkan keluarga 

pasien untuk 

pengompresan pada 

lipatan tubuh dengan 

benar 

 

4.Observasi adanya kejang 

 

 

5.Observasi suhu tubuh 

 

 

 

6.Observasi akral  

 

7.Observasi adanya 

perubahan 

warna kulit 

 

 

8.Kolaborasi pemberian 

antipiretik sesuai dengan 

suhu tubuh 

pada pasien 

 

 

 

 

3. Untuk 

membantu 

proses 

penyembuhan 

dan menjaga 

suhu tubuh 

pasien  

 

4. Mengetahui 

suhu tubuh  

5. Mengetahu 

perubahan 

warna tubuh  

6. Untuk 

pemberian obat 

dengan tepat   
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pasien kembali 

nomla atau 

dalam batas 

normal {36º C 

– 37,5o C} 

5. Tidak ada 

perubahan 

warna kulit  

kondisi pasien 

  

 

2.4.4 Implementasi Keperawatan  

Tindakan keperawatan mandiri dilakukan tanpa perintah dokter, tindakan 

keperawatan mandiri ini ditetapkan dengan standar praktik American  Nursing 

Association (1973), undang–undang praktik perawat negara bagian dan kebijakan 

institusi perawat kesehatan. 

Tindakan keperawatan kolaboratif, diimplementasikan bila perawat 

bekerja dengan anggota tim perawatan kesehatan yang lain dalam membuat 

keputusan bersama yang bertujuan untuk mengatasi   masalah – masalah klien. 

Dokumentasi tindakan keperawatan dan respons klien terhadap tindakan 

keperawatan, dokumentasi merupakan pernyataan dari kejadian atau aktifitas yang 

otentik dengan mempertahankan      catatan – catatan yang tertulis. Dokumentasi 

merupakan wahana untuk komunikasi dari salah satu profesional ke profesional 

lainnya tentang status klien. Dokumentasi klien memberikan bukti tindakan 

keperawatan mandiri dan kolaboratif yang diimplementasikan oleh perawat.  

(Rampengan T.H, 2007). 
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2.4.5 Evaluasi  

 Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan 

yang menandakan seberapa jauh diagnose keperawatan, rencana tindakan, dan 

pelaksanaanya sudah dicapai. 
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2.4.6 Kerangka Masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pathway Kejang Demam (Nurarif & Kusuma, 2015) 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan tindakan keperawatan 

pada anak A dengan Febris Convulsi, maka penulis menyajikan suatu kasus yang 

penulis amati mulai tanggal 22 November 2019 sampai 24 November 2019 

dengan data pengkajian pada tanggal 22 November 2019 jam 08.00 WIB. 

Anamnesa diperoleh dari ibu klien dan rekam medis No Register 3588XX sebagai 

berikut: 

3.1 Pengkajian 

3.1.1    Identitas 

Klien adalah seorang anak Perempuan bernama An “A” usia 5 tahun    

beragama Islam, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Klien 

adalah anak pertama dari Tn K usia 30 tahun dan Ny T usia 26 tahun. 

Klien tinggal di daerah Rembang Bangil, orang tua klien beragama Islam 

dan pekerjaan ayah wiraswasta dan ibu pekerjaan sebagai ibu rumah 

tangga. Klien MRS tanggal 21-11-2019 jam 20.00 WIB. 

3.1.2     Riwayat keperawatan 

3.1.2.1  Keluhan utama/ alasan MRS : ibu klien mengatakan anaknya panas tinggi 

disertai kejang 

3.1.2.2  Riwayat Penyakit Sekarang : ibu pasien mengatakan anaknya pada 

tanggal 19 November 2019 panas tinggi, saat panas ibunya memberikan 

kompres handuk basah. Pada tanggal 20 November 2019 anak kembali 

demam tinggi pada malam hari kemudian tangan dan kaki anak kaku 
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serta mata anak melotot, saat anak kejang ibu bingung harus melakukan 

apa dan hanya menahan tangan dan kaki anaknya yang kaku tersebut. Ibu 

tidak memberikan obat dan langsung membawanya ke IGD RSUD 

Bangil, pada saat di IGD anak kejang lagi, tangan dan kaki anak kaku 

serta mata nya melotot, lama kejang sekitar 5 menit saat diukur suhunya 

mencapai 38,8°C, selama di IGD anak mengalami kejang sebanyak 3 kali 

dan durasi kejang sekitar 5 menit, di IGD anak mendapatkan obat 

paracetamol 250 ml . 

3.1.2.3 Riwayat Keperawatan Sebelumnya : ibu pasien mengatakan anaknya 

selama ini belum pernah mengalami kejng 

3.1.2.4 Penyakit yang pernah diderita : ibu pasien mengatakan anaknya pernah 

sering mengalami demam, flu, dan juga diare 

3.1.2.5 Kecelakaan yang pernah dialami : ibu pasien mengatakan anaknya pernah 

jatuh dari sepeda saat pulang dari sekolah 

3.1.2.6 Alergi : ibu pasien mengatakan anaknya tidak mempunyai riwayat alergi 

3.1.3 Riwayat persalinan : ibu pasien mengatakan anaknya lahir operasi 

3.1.3.1 Pre natal care 

Ibu pasien mengatakan selama hamil ibu hanya control sebanyak 4 kali, 

dan tidak diimunisasi TT, dan selama hamil  ibu mengeluh pusing serta 

mual-mual 

3.1.3.2 Natal  

Ibu pasien mengatakan melahirkan normal di RS dengan bantuan bidan, 

lama persalinan  ibu mengatakan lupa tapi dia ingat bahwa persalinannya 

tidak terlalu lama sekitar 45 menit. 
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3.1.3.3 Post Natal 

Ibu pasien mengatakan keadaan bayinya normal dengan berat 2600 gr dan 

panjang 45 cm. 

3.1.4 Riwayat Imunisasi : 

Ibu pasien mengatakan anaknya sudah dilakukan imunisasi sebanyak 2 

macam imunisasi, yaitu Campak yang dilakukan 1 kali saat anaknya usia 2 

tahun reaksi setelah pemberian anak mengalami demam tetapi ibu bilang 

tidak sampai di rawat di puskesmas atau klinik, Imunisasi. Rubella  

dilakukan 1 kali saat anak berusia 2 tahun, reaksi setelah imunisasi anaknya 

mengalami demam. Dan untuk imunisasi lainya seperti BCG, DPT, Polio, 

dan Hepatitis anak tidak mendapatkannya dengan alasan ibu takut kalau 

anaknya terjadi apa-apa. 

3.1.5 Riwayat kesehatan keluarga 

3.1.5.1 Penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga :  

Ayah dan ibu saat kecil dulu pernah mengalami kejang saat demam tinggi. 

3.1.5.2 Lingkungan rumah dan komunitas :  

 Ibu pasien mengatakan lingkungan rumah berada di tengah desa, jauh dari 

tempat sampah dan jauh dari sungai. 

3.1.5.3 Perilaku yang mempengaruhi kesehatan : Sang ayah adalah perokok aktif, 

tetapi tidak minum minuman keras, tetapi ayah saat berada di dekat 

anaknya tidak pernah merokok, sedangkan ibu tidak pernah merokok atau 

minum minuman keras. 

 

 



71 
 

3.1.6 Riwayat tumbuh kembang 

3.1.6.1 Berat badan sebelum sakit : 15 kg ( 1 minggu sebelum sakit) 

Berat badan saat sakit : 15 kg 

Tinggi badan : 88 cm 

berat badan normal : 

(umur (tahun) x 2) + 8 = (5 x 2) + 8 

                = 10 + 8 = 18  kg 

3.1.6.2 Erupsi gigi pertama : 6 bulan, Jumlah gigi sekarang : 20 buah gigi susu 

 ( 10 buah rahang atas, dan 10 buah rahang bawah) 

3.1.6.3    Tahap perkembangan psikososial (sesuai usia) 

Learning initiative vs guilt Ibu pasien mengatakan anaknya sudah mulai 

berani bermain sendiri diluar rumah, mampu menentukan pilihan, 

misalnya antara dia memilih sepeda atau tas sekolah, dan anaknya berani 

bertanya pada orang lain.  

3.1.6.4  Tahap perkembangan psikoseksual (sesuai usia) 

Ibu pasien mengatakan anaknya lebih suka bergaul dengan sesama jenis, 

gaya pakaian yang meniru ibunya atau sesuai wanita, serta anak lebih 

suka brmain seperti masak-masak. 

3.1.6.5   Perkembangan motorik halus (sesuai usia) 

Ibu pasien mengatakan anak lebih pandai meniru tulisan atau gambar, 

mampu menuliskan nmanya dengan benae  

3.1.6.6 Perkembangan motorik kasar (sesuai usia) 

Ibu pasien mengatakan anak sudah mampu bersepeda, melompat dengan 

satu kaki, mampu membawa barang dikedua tangannya, misalkan saat 
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disuruh ibunya beli beras dan telur diwarung, dan anak mampu 

menangkap benda yang dilempar ke arahnya. 

3.1.6.7 Perkembangan sosialisasi (sesuai usia) 

Ibu pasien mengatakan anaknya akan marah bila ada yang mengejeknya 

atau ada keinginannya yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, berani 

berkumpul bersama temannya saat disekolah, dan sering membatu ibu 

atau nneknya saat membutuhkan bantuan misalnya mengambil piring 

atau membersihkan rumah. 

3.1.6.8 Perkembangan bahasa (sesuai usia) 

Ibu pasien mengatakan anaknya sudah mampu membaca satu kalimat 

atau lebih, anak nya juga sering membaca buku cerita yang bergambar 

3.1.6.9 Kemampuan menolong diri sendiri (sesuai usia) 

Ibu mengatakan anaknya selalu cuci tangan sesudah makan, 

membersihkan makanan yang ada dimulutnya atau di bajunya, serta 

mampu menaruh bajunya yang kotor ditempat yag sudah disediakan, dan 

mampu mandi secara mandiri serta mampu menaru pakaian kotor 

ditempat yang sudah disediakan.. 
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3.1.7 Genogram 

 

 

 

         :  Laki-laki                                                                 :   Ada hubungan darah 

         :  Perempuan                                                              :   Klien 

       :  Tinggal 1 rumah 

Gambar 3.1 Genogram keluarga anak A 

3.1.8 Riwayat nutrisi 

3.1.8.1 Pemberian ASI 

 Ibu pasien mengatakan pertama kali anaknya disusui setelah lahir. Waktu  

pemberian ASI setiap kali anaknya menangis dan sebelum tidur, lama 

pemberian ASI sampai anaknya berusia 2 tahun. Ibu pasien mengatakan 

menurut pengetahuannya, ASI adalah makanan penting dan bagus untuk 

perkembangan dan kesehatan anaknya. 

3.1.8.5 Pemberian susu formula 

Ibu pasien mengatakan setelah 2 tahun anaknya tidak diberi susu 

formula, melainkan air putih 

3.1.8.6 Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini 

Ibu pasien mengatakan saat anaknya berusia 0-6 bulan jenis nutrisi yang 

diberikan adalah ASI dan tidak ada keluhan saat pemberian. Saat berusia 

6-12 bulan nutrisi yang diberikan adalah ASI dan  bubur dan tidak ada 
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keluhan setelah pemberian, saat berusia 12-24 bulan anak tetap mendapat 

Asi tetapi bubur halus diganti dengan nasi tim. Ibu pasien mengatakan 

saat ini anaknya diberikan nasi sebagai sumber nutrisinya dan tidak ada 

keluhan setelah pemberian. 

3.1.8.7 Pola nutrisi sehari-hari 

Ibu pasien mengatakan sebelum sakit selera makan anaknya baik, 

frekuensi makan 3 kali sehari dengan  makan habis 1 porsi, menu makan 

nasi, tidak ada pantangan makanan, tidak ada pembatasan pola makan, 

cara makan yaitu makan sendiri, ritual saat makan berdoa sebelum 

makan.  

Ibu mengatakan Pada saat sakit anaknya tidak mau makan, frekuensi 

makan  pasien  3 x 4-6 sendok makan/hari, menu makan bubur dari 

rumah sakit , tidak ada pembatasan pola makan, cara makan yaitu dengan 

disuapi oleh ibunya, dan ritual saat makan berdoa. 

BB normal sesuai usia ((Umur / usia) x 2 + 8)) 

    5 x 2 + 8 = 18 kg 

3.1.8.8 Cairan 

Ibu pasien mengatakan sebelum sakit kebutuhan cairan anaknya 

tercukupi dengan pemberian air putih , frekuensi minum 7x sehari 250cc, 

sehingga dalam sehari anaknya menghabiskan kurang lebih 1750 cc air 

putih. Pada saat anaknya sakit, kebutuhan cairan tercukupi dengan 

pemberian air putih frekuensi minum 7 – 8  kali 250 cc (setara aqua gelas 

250 cc), sehingga dalam sehari anaknya menghabiskan 1750 cc air putih. 

Kebutuhan cairan sesuai BB  10 x 100 = 1000 
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          5 x 50 = 250 (1000 + 250 = 1230) dengan begitu jebutuhan 

anak selama sakit terpenuhi. Cara pemenuhan kebutuhan cairan yang 

diberikan oleh ibunya sebelum sakit maupun saat sakit yaitu dengan 

menggunakan gelas., ibu mengusahakan kebutuhan cairan anaknya tetap 

terpenuhi karna ibu percaya itu untuk membantu proses penyembuhan  

3.1.8.9 Dampak hospitalisasi  

 Pasien menangis saat disuntik, tidak mau ditinggal oleh ibunya, rewel, 

kontak mata yang buruk pada perawat, takut berinteraksi dengan orang 

yang belum dikenal,  

3.1.9 Riwayat psikososial 

3.1.9.1 Tempat tinggal anak : ibu pasien mengatakan anaknya tinggal bersama 

Ibu dan ayahnya. 

3.1.9.2 Hubungan antar anggota keluarga : ibu pasien mengatakan hubungan 

antar anggota keluarganya baik. 

3.1.9.3 Pengasuh anak : ibu pasien mengatakan yang mengasuh anaknya adalah 

ibu  dan ayah sendiri 

3.1.9.4 Persepsi keluarga terhadap penyakit anak : ibu pasien mengatakan yang 

dialami oleh anaknya adalah cobaan dari Tuhan dan pasti bisa 

disembuhkan. Pada saat dikaji ibu mengatakan  tidak tahu penanganan 

anak saat anak mengalami kejang sehingga ibu kebingungan dan hanya 

memegangi tangan dan kaki anaknya.  

3.1.10     Observasi dan pengkajian fisik 

3.1.10.1 Keadaan umum klien : lemah, GCS : 4-5-6 
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3.1.10.2 Tanda-tanda vital : Tensi : 110/90 mmHg Suhu : 38,8oC, nadi :89x/mnt, 

respirasi : 28x/mnt 

3.1.10.3 Antropometri : tinggi badan : 88 cm, berat badan : 15 kg, LLA : 27cm, 

lingkar dada : 62 cm, lingkar kepala : 59 cm, lingkar perut : 71 cm 

3.1.10.4 Sistem pernafasan 

1) Inspeksi : Bentuk dada simetris, tidak ada retraksi otot bantu nafas, 

tidak batuk, dan tidak ada alat bantu pernafasan , irama nafas teratur, 

pola nafas reguler. Respirasi 28x/menit. 

2) Palpasi : vokal fremitus normal sama antara kanan dan kiri 

3) Perkusi : Perkusi thorax sonor 

4) Auskultasi : Suara nafas vesikuler 

3.1.10.5 Sistem kardiovaskuler 

1) Inspeksi : Tidak ada cyanosis, tidak ada clubbing finger 

2) Palpasi : Pulsasi kuat, CRT  < 3 detik,  

3) Perkusi : Normal redup/dullness 

4) Auskultasi : Bunyi jantung S1 S2 tunggal.  

3.1.10.6 Sistem persyarafan 

Kesadaran compos mentis, GCS : 4-5-6, ada kejang jenis tonik, tidak ada 

kaku kuduk, tidak ada nyeri kepala, tidak ada kelainan nervus cranialis. 

Ibu pasien mengatakan saat di rumah anaknya tidur siang sekitar 3  jam , 

tidur malam sekitar 8, biasanya anak mulai biasa tidur malam sekitar jam 

22.00 WIB Pada saat di Rumah Sakit, anaknya tidur siang selama 3 jam 

dan tidur malam selama 9 jam, selama di rumah sakit anak tidak ada 

kesulitan tidur 
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3.1.10.7  Sistem Genitourinaria 

Bentuk alat kelamin normal, uretra normal, alat kelamin bersih, warna 

kuning, bau khas urin, dan frekuensi berkemih 3-4 x per hari, dengan 

jumlah urine setiap berkemih 100-150 ml 

3.1.10.8 Sistem pencernaan  

Inspeksi; Mukosa bibir lembab, lidah bersih, rongga mulut bersih, 

keadaan gigi bersih, tidak ada kesulitan menelan, bentuk abdomen 

simetris, normal, supel. Pemeriksaan palpasi diperoleh tidak terdapat 

nyeri tekan pada abdomen. Pemeriksaan perkusi diperoleh perut tidak 

kembung, suara tympani. Keluarga pasien mengatakan pasien sudah 

buang air besar 1x / hari, konsistensi lunak, warna kuning, bau khas 

feses, tidak ada pemakaian obat pencahar.bising usus normal 25x/menit. 

3.1.10.9 Sistem muskuloskeletal dan integumen 

 Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai : bebas ( pasien aktif dalam 

bergerak), Kekuatan otot/tonus otot 5/5/5/5. Saat dilakukan pemeriksaan 

pasien ooperatif, tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, kulit bersih, akral  

hangat, turgor elastis, kelembapan lembab, tidak ada oedema. Dan kulit 

berwarna agak kemerahaan 

3.1.10.10 Sistem penginderaan 

1) Mata: pupil isokor kanan / kiri, reflek cahaya normal kanan / kiri, 

konjungtiva  normal  kanan / kiri, tidak ada anemis, sklera putih 

kanan / kiri, palpebra normal kanan / kiri, tidak menggunakan alat 

bantu, pergerakan bola mata normal kanan / kiri 
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2) Hidung : mukosa lembab, tidak ada sekret 

3) Telinga : bentuk simetris kanan / kiri, ketajaman pendengaran baik 

kanan / kiri, cara mengetesnya dengan menggunaka n jam  tangan 

4) Perasa : bisa merasakan rasa pahit, asam, manis dan asin, cara 

mengetes dengan cara diberi permen, serta diberi garam 

5) Peraba : normal dengan cara mengetesnya menggunakan jari-jari 

tangan.  

3.1.10.11Sistem endokrin : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada 

pembesaran kelenjar parotis. 
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3.1.11 Pemeriksaan diagnostic 

Hasil laboratorium tanggal 22-11-2019 

Pemeriksaan Hasil Satuan Nilai 

Leukosit 

Neutrpfil 

Limfosit 

Monosit 

Eosimofil 

Basofil 

Neutrofil %   

Limfosit %                 

Monosit %                 

 Eutrosit (RBC) 

Hemogloin (HGB 

Hematrocit 

MCV 

MCH 

RDW 

MPV) 

8,92 

2,5 

5,60 

7,5 

1187 

0,07 

27,6 

62,8 

H 2,5 

4,102 

11,01 

31,3 

76,34 

26,85 

14,96 

4,717 

103 /ul 

103 /ul 

103 /ul 

103 /ul 

103 /ul 

103 /ul 

% 

% 

% 

 

g/dL 

% 

FL 

Pg 

% 

fl 

6-17 

1-8,0 

3-13 

3-6 

0-0,15 

0-0.17 

15-35 

45-78 

3-6 

3,7-5,3 

10,5-13,5 

33-49 

70-86 

23-31 

11,5-16 

6,90-10,8 

 

 

 

 



80 
 

3.1.12 Terapi 

3.1.12.1 Infus D5 ¼  NS 1000cc /24 jam  : fungsi fedehidrasi dan 

penyimpanan glikogen  

3.1.12.2 Injeksi Ceftriaxone 3 x 500 mg : fungsi golongan antibiotic, 

untuk membunuh berbagai macam infeksi. 

3.1.12.3 Injeksi phenitoin 2 x 150 mg : fungsi mengurangi kejang 

3.1.12.4 Paracetmol 2 x90 mg   : fungsi untuk mengurangi demam  

3.2 Diagnosa keperawatan 

3/2/1  Analisa data   

Tabel 3.1  Analisa Data Pada An A Dengan Diagnosa Medis Kejang Demam Di 

Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

No Data Penyebab Masalah 

1 DS: ibu pasien 

mengatakan anaknya 

panas tinggi 

DO:  K/U Lemah 

TTV  

-  - Nadi : 89 x/menit 

- Tensi 110/90 

mmHg 

-   Suhu : 38,80C 

-    RR :  28x/mnt 

- Akral hangat 

- Kulit berwarna 

Infeksi virus dan 

parasit 

 

 

Reaksi  inflamasi 

 

 

Proses demam 

 

Hipertermi 

Hipertermi 
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agak kemerahan 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS: Ibu mengatakan 

tidak tahu harus 

melakukan apa saat 

anakya kejang dan 

hanya menahan 

tangan dan kaki 

anaknya saat kejang 

DO:  

Ibu sering bertanya 

tentang keadaan 

anaknya dan 

bagaimana 

penanganan saat anak 

kejang apabila terjadi 

kejang kembali pada 

anak 

Resiko kejang 

berulang 

 

Kurang informasi 

 

Defisit 

pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

Defisit pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Daftar Masalah Keperawatan 

3.2.2.1 Hipertermi 

3.2.2.2 Defisit pengetahuan  

3.2.3 Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas 

3.2.3.1 Hipertermi behubungan dengan proses infeksi virus ditandai dengan : 

DS : Ibu pasien mengatakan anaknya panas tinggi  
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DO : K/U Lemah 

 TTV : 

 Tensi : 110/90 mmHg  

 N : 89 x/menit  

 S : 38,80C 

 RR : 28x/menit  

 Akral hangat  

 Kulit berwarna kemerahan 

3.2.3.2 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang 

pentakit ditandai dengan :  

DS : Ibu mengatakan tidak tau harus melakukan apa saat anak kejang 

dan hanya memegangi tangan dan kaki anaknya  

DO : Ibu sering menanyakan tentang keadaan anaknya dan bagaimana 

penanganan saat anak kejang apabila anak terjadi kejang kembali  

3.3 Intervensi Keperawatan 

    Tanggal : 22-11-2019 

Nama Px   : An. A                                     Ruang/ kamar : Asoka 

Umur        : 3 Tahun    RM                  : 35884XX 

Tabel 3.2   Rencana Tindakan Keperawatan Pada An. A Dengan Diagnosa Medis 

Kejang Demam Di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

 

No 

Dx 

Diagnose 

Keperawatan 

Tujuan Kriteria 

Hasil 

Intervensi Rasional 

1 Hipertermi 

berhubungan 

Tujuan: setelah 

dilakukan 

1. Jelaskan pada 

keluarga pasien 

1. Agar keluarga 

pasien mengetahui 
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dengan proses 

infeksi  

tindakan 

keperawatan 3x24 

jam diharapkan 

suhu tubuh klien 

dalam batas 

normal dengan  

Kriteria hasil: 

1. Keluarga 

pasien mampu 

menjelaskan 

kembali 

tentang 

demam 

 

2. Keluarga 

pasien 

melaporkan 

suhu tubuh 

kembali 

normal  

3. keluarga 

pasien mampu 

mempraktekka

tentang demam 

 

2. Anjurkan kepada 

keluarga untuk 

memberikan 

pakaian tipis dan 

menyerap 

 

 

3. Ajarkan 

keluarga pasien 

untuk 

pengompresan 

pada lipatan 

tubuh dengan 

benar 

4.Observasi adanya 

kejang 

 

 

 

5.Observasi suhu 

tubuh 

 

tentang gejala kejang 

demam 

2.Untuk 

mempertahankan 

suhu tubuh normal  

 

 

3.Kompres pada 

lipatan tubuh dapat 

menurunkan suhu, 

dan mengurangi 

penguapan 

 

 

4.Kejang dapat 

terjadi sebagai akibat 

dari iritasi serebral, 

hipoksia, atau 

peningkatan TIK 

5.Suhu 38,9oC  

menunjukkan proses 

penyakit infeksius 
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n ulang cara 

mengompres 

dengan benar 

secara mandiri  

4. tidak ada 

kejang 

5. TTV dalam 

batas normal, 

Nadi : 86 

x/mnt, Suhu 

tubuh dalam 

rentang 

normal 36,5 – 

37 o C, RR : 28 

x/mnt  

6. Akral hangat  

7. tidak ada 

perubahan 

warna kulit 

 

 

6.Observasi akral  

 

7.Observasi adanya 

perubahan warna 

kulit 

 

8.Kolaborasi 

pemberian 

antipiretik sesuai 

dengan kondisi 

pasien 

akut demam yang 

kembali normal 

6.Apabila akral 

dingin menandakan 

hipotensi 

7.jika warna kulit 

biru menandakan 

sianosis 

8.Digunakan untuk 

mengurangi demam 

dengan aksi sentral 

nya pada 

hipotalamus. 

 

2 

 

 

 

Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan 

kurangya 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 1x30 

menit diharapkan 

1. Jelaskan pada 

keluarga pasien 

atau orang tua 

pasien tentang 

penyakit kejang 

1. Untuk menambah 

pengetahuan 

orang tua dan 

keluarga pasien 

tentang penyakit 
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informasi tingkat 

pengetahuan 

keluarga tentang 

kejang demam 

meningkat dengan 

KH :  

1. Keluarga 

menyatakan 

pemahaman 

tentang 

penyakit, 

kondisi, dan 

pengobatan  

2. Keluarga 

mampu 

melaksanakan 

prosedur yang 

dijelaskan 

secara benar. 

 

 

demam, kondisi 

pasien, dan 

pengobatan. 

2. Evaluasi 

kembali tingkat 

pengetahuan 

keluarga pasien 

 

kejang demam 

 

 

2. Mengetahui 

tingkay 

pengetahuan 

keluarga px 

tentang kejang 

demam 
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3.4 Implementasi Keperawatan 

Nama Px   : An. A                                            Ruang/ kamar : Asoka 

Umur        : 5 tahun       RM                  : 3588XX 

Tabel 3.3    Implementasi Keperawatan Pada An A Dengan Diagnosa Medis 

Kejang Demam Di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

No. 

Dx 

Tanggal Jam Implementasi Nama/tanda 

tangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-11-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 

 

 

 

08.15 

 

 

 

 

 

08.30 

 

 

 

 

1. Menjelaskan Kepada orang tua 

pasien penyebab hipertermi 

R : Orang tua pasien tampak antusias 

mendengarkan penjekasan dari petugas 

kesehatan 

2. Menganjurkan keluarga pasien untuk 

memberikan pakaian tipis  

R : Ibu menuruti arahan yang diberikan 

oleh petugas kesehatan dengan 

melepaskan selimut pasien 

3. Mengajarkan pada orang tua atau 

keluarga pasien cara mengompres 

menggunakan air hangat pada lipatan-

lipatan tubuh  

R : Orang tua pasien menuruti arahan 

yang diberikan oleh petugas kesehatan 
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08.40 

 

 

 

 

 

12,00 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 

 

 

 

 

 

 

15.00 

 

 

 

4.  Menganjurkan pada orang tua atau 

keluarga pasien untuk mengompres 

menggunakan air hangat pada lipatan-

lipatan tubuh pasien (Ketiak, lipatan 

paha, leher, dahi) 

R :  Orang tua pasien menuruti arahan 

yang diberikan oleh petugas kesehatan 

5.     Mengobservasi TTV pasien  

         TD : 110/90 mmHg 

         N : 89 x/menit  

         S : 37,8 °C  

         RR : 28 x/menit 

R : Anak takut saat akan ditensi 

6.  Mengobservasi warna kulit dan 

akral( tidak ada perubahan warna kulit) 

dan mengobservasi adanya kejang  

R : Anak diam saat diperiksa oleh 

tenaga kesehatan 

7. Memberikan inj :  

-Ceftriaxone 500 ml / IV 

-Phenytoin 150 mg / IV 
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-Paracetamol 90 mg . IV 

R : anak ketakutan saat akan dilakukan 

tindakan keperawatan 

1.Menjelaskan pada keluarga pasien 

atau orang tua pasien tentang penyakit 

kejang demam, kondisi pasien, dan 

pengobatan Serta menjelaskan 

penyebab dari penyakit kejang demam 

dan bagaiman hal ini berhubungan 

dengan anatomi fisiologi pada anak 

dengan cara yang tepat. 

R : Orang tua pasien tampak antusias 

mendengarkan penjekasan dari petugas 

kesehatan  

2. menanyakan kembali penjelasan 

yang telah diberikan   

R keluarga pasien mampu menjelaskan 

kembali tentang penyakit kejang 

demam secara sederhana 

 

1. Mengobservasi TTV pasien  

         TD : 110/90 mmHg 

         N : 89 x/menit  
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         S : 37,8 °C  

         RR : 28 x/menit 

R : Pasien sudah tidak taku dengan 

petugas kesehatan dan tidak rewel saat 

di lakukan tindakan keperawatan 

2.Mengobservasi warna kulit ( tidak 

ada perubahan warna kulit) dan 

mengobservasi adanya kejang  

R : Anak diam saat periksa oleh tenaga 

3. Memberikan inj :  

-Ceftriaxone 500 ml / IV 

-Phenytoin 150 mg / IV 

-Paracetamol 90 mg / IV 

R : Pasien sudah tidak takut dengan 

petugas kesehatan dan tidak rewel saat 

di lakukan tindakan keperawatan 

 

1. Mengobservasi TTV pasien  

         TD : 110/90 mmHg 

         N : 89 x/menit  
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         S : 37,8 °C  

         RR : 28 x/menit 

R : Pasien sudah tidak takut dengan 

petugas kesehatan dan tidak rewel saat 

di lakukan tindakan keperawatan 

2.Mengobservasi warna kulit ( tidak 

ada perubahan warna kulit) dan 

mengobservasi adanya kejang  

R : Anak diam saat periksa oleh tenaga 

3. Memberikan inj :  

-Ceftriaxone 500 ml / IV  

-Phenytoin 150 mg / IV 

-Paracetamol 90 mg / IV 

R : Pasien sudah tidak takut dengan 

petugas kesehatan dan tidak rewel saat 

di lakukan tindakan keperawatan 
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3.5.1 Evaluasi 

Nama Px   : An.A                                             Ruang/ kamar : Asoka 

Umur        : 5 Tahun      RM                  : 3588XX 

Tabel 3.4 Catatan Perkembangan Pada An. A Dengan Diagnosa Medis Kejang 

Demam Di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

 

Tanggal 

/jam 

Diagnosa keperawatan Catatan perkembangan Paraf 

22-11-2019  

14.00 

Hipertermi berhubungan 

dengan proses infeksi 

S: -ibu mengatakan suhu 

badan anaknya sudah turun 

O: - K/U cukup 

- Warna kulit 

kemerahan  

- Akral hangat 

- Obs ttv  

- TD : 110/90 mmHg 

- N : 89 x/menit 

- S : 37,8 °C 

- RR : 28 x/menit 

A: masalah teratasi 

sebagaian 

P : intervensi dilanjutkan no 

(4, 5, 6,7 ,8) 
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23-11-2019 

14.00  

Hipertermi berhubungan 

dengan proses infeksi 

S : Ibu mengatakan panas 

anaknya sudah turun  

O : - K/U Baik  

- Tidak ada perubahan 

warna kulit 

- Akral hangat  

- Obs TTV 

- TD : 110/80 mmHg 

- N : 89 x/menit 

- S 37,8 °C  

- RR : 28 x/menit 

A : Masalah teratasi  

P : Intervensi dihentikan 
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3.5.2 Evaluasi Akhir 

Nama Px   : An.A                                             Ruang/ kamar : Asoka 

Umur        : 5 Tahun       RM                  : 3588XX 

Tabel 3.5 Evaluasi Keperawatan Pada An. A Dengan Diagnosa Medis Kejang 

Demam Di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

 

Tanggal Diagnose 

keperawatan 

Evaluasi Paraf 

24-11-

2019 

10.00 

Hipertermi 

berhubungan dengan  

proses infeksi 

S : ibu mengatakan anaknya 

sudah tidak panas dan tidak 

mengalami kejang 

O :-  K/U Baik 

- Akral hangat 

- Tidak terjadi serangan 

kejang 

- Tidak ada perubahan 

warna kulit 

- Obs TTV  

- TD : 120/80 mmHg 

- N : 88 x/menit 

- RR: 26 x/menit 

- S : 36,5 °C  

A : masalah teratasi 

P: intervensi dihentikan 
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22-11-

2019 

10.00 

Defisit pengetahuan 

berhubungan dengan 

Kurangnya informasi 

tentang penyakit 

S: Ibu mengatakan paham dan 

lebih mengerti tentang 

penyakit, tanda dan gejala, 

penyebab, dan pengobatan 

penyakit kejang demam 

O: -   Ekspresi dan gesture    

tubuh tampak tenang 

melihat kondisi 

anaknya pertanda orang 

tua memahami tentang 

penyakit anaknya 

- Tidak ada rasa khawatir 

- Keluarga sudah bisa 

melakukan penanganan 

jika anak terjadi kejang 

A: Masalah teratasi 

P:Intervensidihentikan 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan keperawatan 

secara langsung pada anak A dengan Diagnosa Kejang Demam (febris convulsi) 

di ruang Asoka RSUD Bangil Pasuruan yang meliputi pengkajian, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

4.1    Pengkajian 

4.1.1 Pengkajian 

Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak mengalami kesulitan 

karena penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud 

penulis yaitu untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada anak sehingga 

anak dan keluarga terbuka dan mengerti serta kooperatif. Menurut tinjauan 

ppustaka Pada anak kejang demam, sebagian besar sering terjadi pada anak-

anak umur 6 bulan sampai dengan 5 tahun, tidak terdapat perbedaan jenis 

kelamin tetapi kematian lebih sering pada anak perempuan, sedangkan 

menurut tinjauan kasus terdapat persamaan yakni, pasien seorang anak 

perempuan berusia 5 tahun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atut 

dkk menunjukkan bahwa anak dengan riwayat kejang demam pada keluarga 

mempunyai onset kejang demam pertama yang lebih dini. Median usia 

terjadi kejang demm pertama pada anak yang mempunyai riwayat kejang 

pada keluarga adalah 13,0 bulan dan anak tanpa riwayat kejang pada 

keluarga adalah 17,0 bulan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang melaporkan bahwa kejang demam pertama terjadi pada 
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usia yang lebih muda pada anak yang mempunyai kejang kejang pada 

keluarga. Sehingga  hasil tinjauan kasus yang di lakukan peneliti di temukan 

hal yang sama yaitu anak berusia 5 tahun. Hal ini menunjukkan persamaan 

antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus  

4.1.2 Riwayat keperawatan 

4.1.2.1 Keluhan utama:  

Pada tinjauan pustaka anak dengan kejang demam biasanya tampak 

demam tinggi dengan suhu hingga 380 C dan anak tampak lemah , 

sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan hal yang sama yaitu klien 

demam tinggi dengan suhu 380C, klien tampak lemah. Sehingga terdapat 

persamaan antara tinjauan pustaka dan tinjuan kasus terhadap keluhan 

utama pada kejang demam. Menurut peneliti penyebab terjadinya kejang 

pada pasien adalah demam itu sendiri. Menurut Indra Gunawan (2012) dkk 

menyatakan bahwa suhu tubuh saat kejang demam berulang sangat 

bervariasi, namun sangat bermakna dalam kejadian kejang demam 

berulang. Penelitian yang dilakukan oleh Reza yang dikutip oleh Hardika 

(2019) menunjukkan bahwa rata-rata suhu saat kejang demam berulang 

yaitu 38,4°C yang berarti sebagian besar subjek dengan kejang demam 

berulang memiliki suhu saat kejang < 38,5°C. 

4.1.2.2 Riwayat penyakit saat ini: 

 Pada tinjauan pustaka diperoleh keadaan anak yang menderita kejang 

demam didapatkan adanya keluhan panas mendadak yang disertai kejang, 

kadang-kadang disertai dengan keluhan batuk,  pilek, sedangkan hasil dari 

tinjauan kasus diperoleh hal yang berbeda yaitu ibu klien mengatakan 
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anaknya demam tinggi dan disertai kejang, tetapi tidak disertai batuk, 

pilek. Sehingga terdapat perbedaan pada riwayat penyakit kejang demam 

pada anak. Menurut penulis tidak semua anak dengan kejang demam 

disertai dengan batuk dan pilek, demam kemungkinan disebabkan oleh 

proses infeksi yang terjadi didalam tubuh atau bahkan tanpa sebab yang 

jelas . Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiya (2012) menunjukkan 

bahwa sebelum kejang 44 % anak mengalami batuk pilek, 44% panas 

tanpa sebab yang jelas 11% untuk anak dengan diare serta 1% anak 

mengalami morbili sebelum kejang. 

4.1.2.3 Riwayat Penyakit dahulu  

:Pada tinjauan teori terdapat riwayat kejang dan demam pada anak dan 

keluarga. Sedangkan pada tinjuan kasus anak tidak pernah mengalami 

kejang sampai umur 5 tahun dan ibu pernah kejang waktu kecil dulu. 

Sehingga terdapat persamaan terhadap riwayat penyakit dahulu pada 

kejang demam. Menurut peneliti karena ibu saat kecil dulu pernah 

mengalami kejang, dan penyebab selain dari riwayat kejang yang pernah 

dialami oleh pasien sendiri atau yang pernah dialami oleh anggota 

keluarga salah satunya juga yaitu riwayat terjatuh. Sebagaimana penelitian 

yang dilakukan oleh Dewanti dkk menunjukkan usia anak <12 bulan saat 

pertama kali mengalami kejang demam mempunyai kemungkinan 2,73 

kali lebih besar untuk mengalami rekuensi daripada anak berusia . 12 

bulan saat kejang demam pertama kali 
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4.1.2.4 Persepsi keluarga terhadap penyakit anak  

yakni ibu pasien mengatakan yang dialami oleh anaknya adalah cobaan 

dari Tuhan dan pasti bisa disembuhkan, ibu tidak tahu penanganan anak 

saat anak mengalami kejang sehingga ibu kebingungan dan hanya 

memegangi tangan dan kaki anaknya.  

Menurut penelitian taslim, 2013 menyatakan bahwa ada perbedaan 

bermakna terjadinya kejang demam yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku 

orangtua yang buruk terhadap demam pada anak. Anak dari kelompok 

orangtua yang memiliki pengetahuan buruk kemungkinan lebih besar 

terjadi kejang demam sebesar 3,450 kali dibandingkan dengan anak dari 

kelompok orangtua yang mempunyai pengetahuan baik  

4.1.2.5 Pada pemeriksaan fisik B1 Pernafasan (breathing)  

  menurut tinjauan pustaka di dapat Inspeksi: bentuk dada simetris, pola 

napas ireguler, irama napas teratur, frekuensi pernapasan normal, tidak ada 

retraksi otot bantu napas, tidak ada alat bantu napas. Palpasi: tidak ada 

benjolan, vocal premitus sama. Perkusi: thorax sonor. Auskultasi : 

vesikuler. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan Pada inspeksi : 

Bentuk dada simetris, tidak ada retraksi otot bantu nafas, tidak batuk, dan 

tidak ada alat bantu pernafasan , irama nafas teratur, pola nafas reguler. 

Palpasi: vokal fremitus normal sama antara kanan dan kiri, Perkusi: 

Perkusi thorax sonor, Auskultasi : Suara nafas vesikuler.. Menurut penulis 

yakni terdapat persamaan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus pada 

hasil pemeriksaan fisik system pernafasan  
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4.1.2.5 Pada pemeriksaan fisik B2 Kardiovaskuler (blood)  

  pada tinjauan pustaka di dapatkan Inspeksi: tekanan vena jugularis 

menurun, tidak ada clubbing finger, nyeri dada tidak ada, sianosis tidak 

ada, Palpasi : peningkatan nadi, pulsasi  kuat, CRT <3 detik, Perkusi : 

normal redup, ukuran dan bentuk jantung secara kasar pada kasus kejang 

demam masih dalam batas normal, Ausultasi : irama jantung reguler, bunyi 

jantung S1,S2, tunggal. Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan data 

yang sama yaitu pada Inspeksi klien Inspeksi : Tidak ada cyanosis, tidak 

ada clubbing finger, Palpasi : Pulsasi kuat, CRT  < 3 detik, Perkusi : 

Normal redup/dullness, Auskultasi : Bunyi jantung S1 S2 tunggal.  

Menurut penulis yakni terdapat persamaan antara tinjauan teori dengan 

tinjauan kasus pada pemeriksaan fisik system kardiovaskuler. 

4.1.2.6 Pada pemeriksaan fisik B3 Persyarafan (brain)  

pada tinjauan pustaka di dapatkan data: Inspeksi : penurunan tingkat 

kesadaran, GCS menurun, kelainan nervus cranialis, adanya kejang ( tonik, 

klonik, tonik klonik), adanya nyeri kepala. Sedangkan pada tinjauan kasus 

di dapatkan hasil Kesadaran klien composmentisi, GCS : 4-5-6, ada kejang 

jenis klonik, tidak ada kaku kuduk, tidak ada nyeri kepala, tidak ada 

kelainan nervus cranialis. Menurut peneliti : terdapat perbedaan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yaitu pada tinjauan kasus  pasien tidak 

mengalami penurunan tingkat kesadaran, GCS tidak menurun, dan tidak 

ada kelainan pada nervus kranialis.  
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4.1.2.7  Pada pemeriksaan fisik B4 Perkemihan (bledder)  

  pada tinjauan pustaka didapatlan data Inspeksi : pada laki-laki testis sudah 

menurun terdapat lubang uretra, pada perempuan labia mayor menutupi 

labia minor, lubang vagina ada,  produksi urin normal palpasi : tidak ada 

nyeri tekan pada daerah simfisis.Sedangkan pada tinjauan kasus di 

dapatkan data bentuk alat kelamin normal, uretra normal, alat kelamin 

bersih, warna urin jernih, bau khas urin, frekuensi berkemih 4-5 kali dalam 

sehari, setiap kali BAK sekitar 150 cc. Sehingga hasil dari pemeriksaan 

fisik system urinaria menunjukkan persamaan antara tinjauan teori dengan 

tinjauan kasus. 

4.1.2.8 Pada pemeriksaan fisik B5 Pencernaan (bowel)  

  pada tinjauan pustaka di dapatkan data: Inspeksi : konsistensi BAB ( cair, 

padat, lembek), mukosa bibir kering, keadaan gigi bersih/tidak, Palpasi : 

nyeri tekan (-) pada abdomen, Perkusi : mendengarkan adanya gas, cairan 

atau massa, hepar tidak membesar dan suara tympani, Auskultasi : bising 

usus, peristaltic usus meningkat> 5-20x/menit dengan durasi 1 detik. 

Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan data inspeksi: Mukosa bibir 

kering, lidah bersih, rongga mulut bersih, keadaan gigi bersih, tidak ada 

kesulitan menelan, bentuk abdomen simetris, normal, supel. Pemeriksaan 

palpasi diperoleh tidak terdapat nyeri tekan pada abdomen. Pemeriksaan 

perkusi diperoleh perut tidak kembung, suara tympani. Auskultasi: bising 

usus normal 20x/menit. Keluarga pasien mengatakan pasien sudah buang 

air besar 1x / hari, konsistensi lunak, warna kuning, bau khas feses. Hasil 

dari pemeriksaan fisik system pencernaan menunjukkan terdapat 
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persamaan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus pada pasien dengan 

kejang emam  

4.1.2.9  Pada pemeriksaan fisik B6 Muskuloskeletal (bone)  

  pada tinjauan pustaka di dapatkan data: klien Inspeksi : tidak ada fraktur, 

tidak ada dislokasi, kulit bersih, Palpasi : akral hangat, turgor kulit kembali 

<3 detik, kelembapan kulit kering, elastisitas menurun. Sedangkan pada 

tinjauan kasus terdapat data Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai : 

bebas ( pasien aktif dalam bergerak), Kekuatan otot/tonus otot tidak 

terkaji. Saat dilakukan pemeriksaan pasien rewel, tidak ada fraktur, tidak 

ada dislokasi, kulit hangat, akral  hangat, turgor elastis, kelembapan baik 

dan lembab, tidak ada oedema. Dan kulit berwarna agak kemerahaan. hasil 

dari pemeriksaan fisik system musculoskeletal dan integument 

menunjukkan persamaan, antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus. 

4.1.2.10 Pada pemeriksaan fisik B7 Pengindraan  

   Menurut tinjauan teori pada mata : Pupil normalnya akan mengecil jika 

cahaya didekatkan, konjungtiva normalnya merah muda, sclera adanya 

icterus/tidak, ketajaman penglihatan tajam, pergerakan bola mata 

mengikuti arah perintah. Hidung: tidak ada secret, ketajaman penciuman 

tajam, tidak ada kelainan. Telinga : bentuk telinga normal, ketajaman 

pendengaran tajam, tidak ada kelainan. Perasa : ketajaman perasa normal  

bisa merasakan ( manis, pahit, asam, asin). Peraba : bisa merasakan benda 

yang di pegang atau di raba, sedangkan pada tinjauan kasus pemeriksaan 

mata : pupil mengecil jika didekatkan cahaya, ketajaman penglihatan 

tajam, Hidung tidak ada secret karna pasien tidak ada flu atau batuk, 
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ketajaman penciuman tajam, pada perasa tidak ada masalah, pasien bisa 

merasakan benda yang dipegang atau diraba, sehingga terdapat persamaan, 

antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus.  

4.1.2.11 Pada pemeriksaan fisik B8 Endokrin  

  Menurut tinjauan teori tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, tidak ada 

pembesaran kelenjar parotis, hiperglikemia tidak ada, hipoglikemia tidak 

ada. Sedangkan pada tinjauan kasus tidak ditemukan pembesaran kelenjar 

tyroid, tidak ada pembesaran kelenjar parotis, tidak ada hiperglikemia, 

tidak ada hipoglikemia. Sehingga terdapat persamaan antara tinjauan teori 

dengan tinjauan kasus. 

4.1.2.12 Pada pemeriksaan penunjang di tinjauan kasus peneliti menyatakan tidak 

ada masalah pada hasil lab, semua dalam batas normal 

4.2 Diagnosa Keperawatan 

4.2.1  Diagnosa keperawatan  yang ada pada tinjauan pustaka menurut Nanda 

NIC-NOC ada enam yaitu: 

4.2.1.1  Hipertermi b.d proses inflamasi 

 4.2.1.2 Resiko Keterlambatan Perkembangan b.d gangguan kejang  

4.2.1.3 Resiko Aspirasi b.d penurunan reflek muntah, penurunan kesadaran 

4.2.1.4  Resiko Ketidakefektifan perfusi jaringan otak b.d kejang 

4.2.1.5 Defisit pengetahuan b.d kurangnya informasi tentang penyakit 

4.2.1.6  Resiko Jatuh b.d penurunan status mental  

4.2.1.7 Resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d intake 

nutrisi yang tidak adekuat 
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4.2.2 Pada tinjauan kasus terdapat dua diagnosa  keperawatan yang muncul 

yaitu: 

4.2.2.1 Hipertermi b.d proses infeksi virus  

4.2.2.2 Defisit pengetahuan b.d kurangnya informasi tentang penyakit 

Menurut peneliti, pasien tidak terdiagnosa resiko keterlambatan 

perkembangan b.d gangguan kejang dan resiko ketidakefektifan perfusi 

jaringan otak b.d kejang  dikarenakan usia anak yang sudah 5 tahun dan 

sebelumnya anak tidak mempunyai riwayat kejang, pasien tidak terjadi 

resiko keterlambatan perkembangan. Dalam laman Ikatan Dokter Anak 

Indonesia (IDAI), dr. Amanda Soebandi, Sp.A menjelaskan bahwa kejang 

demam pada anak tidak berpengaruh terhadap perkembangan ataupun 

kecerdasan otak anak dikemudian hari, sebagian besar anak yang pernah 

mengalami kejang demam juga akan tumbuh dan berkembang secara 

normal tanpa adanya kelainan seperti epilepsy misalnya. Dan menurut 

peneliti pasien tidak terdiagnosa resiko aspirasi b.d penurunan reflek 

muntah, penurunan kesadaran dan resiko jatuh b.d penurunan status mental 

dikarenakan kesadaran pasien masih compos mentis, jenis kejang pasien 

yakni kejang tonik, yang mana pasien saat kejang mengalami kekakuan 

pada ekstremitas atas dan bawah pasien sehingga tidak ada resiko jatuh 

dan resiko aspirasi.  

4.3 Perencanaan 

Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak 

ada kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria 

hasil yang mengacu pada pencapaian tujuan. Begitu juga dengan tinjauan 
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kasus perencanaan menggunakan kriteria hasil yang juga mengacu pada 

tujuan 

 Hipertermi b.d proses infeksi virus. Setelah dilakukan tidakan 

keperawatan selama 3 x 24 jam suhu tubuh kembali normal, dengan 

kriteria hasil : suhu tubuh dalam batas normal36,5-37 oC, nadi 80-

90x/menit, tidak ada perubahan warna kulit, akral hangat. 

Defisit pengetahuan b.d kurangnya informasi tentang kejang demam 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x30 menit diharapkan 

tingkat pengetahuan keluarga tentang kejang demam meningkat dengan 

Keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit, kondisi, dan 

pengobatan  

4.4 Implementasi 

Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, implementasi yang 

dilakukan pada klien tidak ada kesenjangan karena peneliti menggunakan 

implementasi yang sama dengan tinjauan pustaka, sedangkan pada kasus 

nyata pelaksanaan telah disusun dan direalisasikan pada klien dan ada 

pendokumentasian serta intervensi keperawatan yang nyata dilakukan ke 

klien. 

4.5 Evaluasi 

Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena 

merupakan kasus semu sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat 

dilakukan karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara 

langsung. 
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Pada waktu dilaksanakan eavaluasi peningkatan suhu tubuh 

berhubungan dengan infeksi virus. Suhu tubuh klien sudah terpenuhi 

dalam 3 x24 jam karena suhu tubuh semakin menurun dan masalah teratasi 

pada tanggal 24 November 2019 dan intervensi dihentikan. Pada diagnosa 

Devisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang 

penyakit kejang demam. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

1x30 menit diharapkan tingkat pengetahuan keluarga tentang kejang 

demam meningkat Pada akhir evaluasi semua tujuan sudah dicapai karena 

pasien dengan Kejang Demam  memerlukan pengobatan yang sebentar dan 

membutuhkan observasi ketat dan banyak istirahat . Hasil evaluasi pada 

An. A  sesuai dengan harapan masalah teratasi dan pasien saat ini sudah 

pulang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

            Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada anak dengan kasus Kejang Demam di ruang 

Asoka RSUD Bangil Pasuruan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan anak dengan Kejang Demam 

5.1       Simpulan 

Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan 

keperawatan pada anak Kejang Demam, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pada pengkajian klien didapatkan hasil Kesadaran klien composmentis 

GCS : 4-5-6, ada kejang jenis klonik, tidak ada kaku kuduk, tidak ada 

nyeri kepala, tidak ada kelainan nervus cranialis. Bentuk alat kelamin 

normal, uretra normal, alat kelamin bersih, warna kuning, bau khas urin, 

Mukosa bibir lembab, lidah bersih, rongga mulut bersih, keadaan gigi 

bersih, tidak ada kesulitan menelan, bentuk abdomen simetris, normal, 

tidak terdapat nyeri tekan pada abdomen, Kemampuan pergerakan sendi 

dan tungkai bebas, Kekuatan otot/tonus otot 5/5/5/5, tidak ada fraktur, 

Mata: pupil isokor kanan / kiri, reflek cahaya normal kanan / kiri, 

konjungtiva  normal  kanan / kiri, tidak ada anemis, sklera putih kanan / 

kiri, palpebra normal kanan / kiri, tidak menggunakan alat bantu, 

pergerakan bola mata normal kanan / kiri. Telinga : bentuk simetris kanan 
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/ kiri, ketajaman pendengaran baik kanan / kiri, tidak ada pembesaran 

kelenjar thyroid, tidak ada pembesaran kelenjar parotis. 

5.1.2 Masalah keperawatan yang muncul adalah hiperterm, dan deficit 

pengetahuan 

5.1.3 Hipertermia berhubungan dengan infeksi virus  sehingga menimbulkan 

panas tinggi . Setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan tujuan 

hipertermia dapat teratasi. Kriteria hasilnya  keadaan umum 

composmentis, suhu tubuh dalam batas normal,nadi dan RR dalam rentang 

normal, akral hangat, tidak ada kejang, tidak ada perubahan warna kulit. 

Defisit tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan tujuan tingkat pengetahuan 

orang tua tentang penyakit kejang demam. Kriteria hasilnya orang tua 

pagam tentang penyakit, tanda dan gejala, dan pengobatan penyakit kejang 

demam. 

5.1.4 Beberapa tindakan mandiri keperawatan pada klien dengan kejang demam 

menganjurkan keluarga untuk mengompers apabila klien mengalami 

demam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis melibatkan klien 

secara aktif dalam pelaksanaan asuhan keperawatan karena banyak 

tindakan keperawatan yang memerlukan kerjasama antara perawat dan 

klien. 

5.1.5 Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat dicapai karena adanya kerjasama 

yang baik antara klien dan tim kesehatan. Hasil evaluasi pada An. H sudah 

sesuai dengan harapan dan masalah teratasi. 
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5.2 Saran 

Hail studi ini dapat menjadi masukan bagi pelayanan di rumah sakit agar 

dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan kejang 

demam dengan baik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti nerikutnya, 

yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan pada anak 

dengan kejang demam. 

5.3 Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.3.1 Untuk mencapai hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan 

yang baik dan keterlibatan klien, keluarga dan tim kesehatan lainnya. 

5.3.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerjasama dengan 

tim kesehatan lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan pada klien 

dengan Kejang Demam. 

5.3.3 Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang professional alangkah 

baiknya diadakan suatu penyuluhan atau suatu pertemuan yang membahas 

tentang masalah kesehatan yang ada pada klien. 

5.3.4 Pendidikan dan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu 

ditingkatkan baik secara formal dan informal khususnya pengetahuan dalam 

bidang pengetahuan. 

5.3.5 Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep manusia 

secara komperensif sehingga mampu menerapkan asuhan keperawatan 

dengan baik. 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) KEJANG DEMAM 

DI RUANG ASOKA RSUD BANGIL 

PASURUAN 

 

Pokok bahasan   : Kejang demam pada anak  

Hari, tanggal    :Kamis, 23 November 2019  

Waktu pertemuan   : 11.00 WIB – Selesai  

Tempat    : Ruang inap Asoka RSUD Bangil  

Sasaran    : Keluarga pasien  

 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan hasil pengkajian pada keluarga An.H pada tanggal 20 November 

2019 didapatkan bawah keluarga An.H diketahui mengalami kejang demam 

dengan suhu 38oC dan mengalami kejang sebanyak 4x . Sehingga pada penderita 

kejang demam sangat diperlukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kejang 

lanjutan. Oleh karena itu pendidikan kesehatan kepada keluarga mengenai kejang 

demam dan penanganannya sangat penting untuk dilakukan.  

B. TUJUAN  

1. Tujuan Umum  

Setelah mendapatkan penyuluhan, sasaran mampu memahami dan 

mengaplikasikan materi penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari  
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2. Tujuan Khusus  

Setelah mendapatkan penyuluhan masyarakat mampu:  

a) Memahami pengertian kejang demam  

b) Memahami penyebab kejang demam  

c) Mengetahui penatalaksanaan kejang demam  

C. SASARAN  

Sasaran penyuluhan : keluarga pasien  

D. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Pokok bahasan : Informasi mengenai penyakit kejang demam  

2. Sub pokok bahasan :  

a. Memahami pengertian kejang demam  

b. Memahami penyebab kejang demam  

c. Mengetahui penatalaksanaan kejang demam  

E. METODE PENYULUHAN  

1. Ceramah  

2. Tanya jawab  
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F. KEGIATAN PENYULUHAN  

NO Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Warga 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit  

 

 

 

 

 

 

Pembukaan :  

-  Mengucapkan salam  

- Menjelaskan nama dan 

akademi  

- Menjelaskan topik dan 

tujuan pendidikan 

kesehatan  

- Menanyakan kesiapan 

keluarga 

Pelaksanaan :  

Penyampaian materi  

- Pengertian kejang demam  

- Penyebab kejang demam  

Evaluasi :  

- menanyakan kembali hal-

hal yang sudah dijelaskan 

mengenai kejang demam  

- memberikan kesempatan 

pada keluarga 

mendemontrasikan cara 

penanganan kejang 

demam  

 

- Menjawab salam  

- Mendengarkan  

- Mendengarkan  

- menjawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Menjawab 

-Mendemonstrasikan  
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G. SETTING TEMPAT  
 

 

 

 

 

 

 

 

Penyaji 

 

H. MEDIA  

1. Leaflet  

I. PENGORGANISASIAN  

1. Penyaji : Fitria Isnaini Ramadhani  

G. Evaluasi  

Evaluasi dilakukan dengan lisan seperti tanya jawab dengan 3 pertanyaan :  

1. Dengan menjelaskan kembali pengertian kejang demam ?  

2. Dapat menyebutkan tanda dan gejala kejang demam?  

3. Dapat menyebutkan akibat apabila kejang demam tidak ditangai segera ?  
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MATERI PENYULUHAN 

KEJANG DEMAM 

 

A. Definisi  

Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu 

tubuh ( suhu rectal diatas 38o c) yang disebabkan oleh proses ekstrakranium  

B. Penyebab :  

1. Infeksi  

2. Kerusakan otak sejak dalam kandungan  

3. Faktor keturunan  

4. Akibat jatuh  

5. Tumor  

6. Karena zat beracun  

 

C. Tanda dan Gejala:  

1. Suhu badan meningkat  

2. Anak kehilangan kesadaran  

3. Sulit bernafas  

4. Kulit menjadi pucat  

5. Mata berputar-putar  

6. Biasanya pulih sepenuhnya setelah 10-15 menit.  
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D. Penangganan :  

1. Tetap tenang dan tidak boleh panic  

2. Atur posisi anak dengan kepala tegak menghadap ke atas, agar anak bisa 

bernaafas  

3. Letakkan anak ditempat yang aman  

4. Longgarkan baju anak  

5. Masukkan sendok yang dibungkus seputangan ke dalam mulut anak untuk 

menghindari lidah tergigit  

6. Jika anak sudah berhenti, miringkan anak  

7. Jika kejang sudah berhenti dan anak sadar berikan kompresan dan berikan obat 

penurun panas  

8. Setelah bawa anak ke puskesmas ataunrumah sakit  

9. Jika kejang berlangsung lebih dari 15 menit segera bawa ke rumah sakit.  

 



KEJANG DEMAM 

 

OLEH : 

MUCH INDRA ARDIAN 

1701028 

AKADEMI KEPERAWATAN 
KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

 

 

 

 

PENGERTIAN.......... 

Kejang demam atau 
penyakit step adalah 
kejang pada 
anak yang dipicu oleh demam, 
bukan kelainan di otak. Kejang 
demam biasanya terjadi pada 
anak usia 6 bulan 
hingga 5 tahun 

Tanda dan gejala  

•  Hilang kesadaran dan berkeringat. 

•  Tangan dan kakinya kejang. 

•  Demam tinggi, lebih dari 380C. 

•  Terkadang keluar busa dari mulutnya 

atau muntah. 

•  Matanya terkadang juga akan 

terbalik. 

•  Setelah reda, terlihat 

mengantuk dan tertidur 

Penyebab 

Penyebab terjadinya kejang demam 
belum diketahui dengan pasti. Akan 
tetapi, demam yang menimbulkan 
kejang pada anak-anak dapat 
dipicu oleh beberapa hal, yaitu: 

• Setelah imunisasi 
Pada beberapa anak, 
pemberian imunisasi dapat 
menimbulkan demam yang 
bisa memicu kejang demam. 

• Infeksi 
Anak dapat mengalami 
kejang pada saat mengalami 
demam akibat infeksi 
virus atau infeksi bakteri.. 

 

 

https://www.alodokter.com/mengetahui-penyebab-dan-cara-tepat-mengatasi-demam-pada-anak
https://www.alodokter.com/imunisasi
https://www.alodokter.com/infeksi-virus
https://www.alodokter.com/infeksi-virus
https://www.alodokter.com/infeksi-bakteri


Langkah Pertolongan Pertama 
saat Anak Kejang Demam 

• Letakkan anak di tempat 
yang datar. 

 

• Tempat tersebut sebaiknya 
luas dan bebas, sehingga 
anak tidak akan terbentur 
atau tertimpa benda tertentu 
saat kejang. 

 

• Posisikan anak tidur 
menyamping, untuk 
mencegahnya tersedak saat 
kejang. 

 

 

 
 

• Longgarkan pakaiannya, 
terutama pada bagian leher. 

• Jangan memaksa untuk 
menahan gerakan tubuh 
anak. Cukup jaga agar posisi 
tubuhnya tetap aman 

 

 

• Jangan memasukkan benda 
apa pun ke mulutnya, 
termasuk minuman atau 
obat-obatan. 

• Ucapkanlah kata-kata yang 
menenangkan agar anak 
merasa lebih nyaman. 

• Catat berapa lama anak 
mengalami kejang. 

 

 

• Amati kondisinya saat 
kejang, terutama bila dia 
kesulitan bernapas atau 
wajahnya menjadi pucat dan 
kebiruan. Ini menandakan 
bahwa ia kekurangan 
oksigen dan membutuhkan 
penanganan medis 
secepatnya. 

• Jika memungkinkan, rekam 
kejadian saat anak sedang 
kejang, sehingga dokter bisa 
mengetahui dengan pasti 
seperti apa kejang yang 
dialami anak 



 

 

 




