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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah titipan dan anugrah yang paling terindah dberikan oleh Allah 

SWT kepada hamba hamba Nya dan harus di lindungi dan dijaga.Anak sebagai 

generasi penerus keluarga, bangsa dan negara oleh karena itu tumbuh kembang 

anak dan keluarga harus diperhatikan supaya anak tumbuh menjadi pribadi yang 

lebih dewasa. 

Menurut Aziz (2006), Anak merupakan individu yang berada dalam satu 

rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa 

anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-

1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 

tahun) hingga remaja (11-18 tahun). 

Menurut Kemenkes RI (2008), penyakit yang sering menjangkit dan 

menyerang anak anak diantaranya yaitu diare, pneumonia, demam berdarah 

dengue, malaria dan campak. 

Aziz (2006), menyatakan bahwa demam berdarah dengue/dengue hemoragic 

fever merupakan penyakit yang masih menjadi masalah serius dalam dunia 

kesehatan masyarakat yang utama karena merupakan wabah penyakit nomer tiga 

dari angka kesakitan dan kematian anak diberbagai negara termasuk 

Indonesia.Lebih dari 40 % kematian demam dengue yang terjadi pada anak anak 

dan dewasa akibat penangnganan terlambat.  
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 Penyakit Dengue Hemoragic Fever menunjukkan gejala yang umumnya 

berbeda-beda tergantung usia pasien. Gejala yang umum terjadi pada bayi dan 

anak-anak adalah demam dan munculnya ruam. Sedangkan pada pasien usia 

remaja dan dewasa, gejala yang tampak adalah demam tinggi, sakit kepala parah, 

nyeri di belakang mata, nyeri pada sendi dan tulang, mual dan muntah, serta 

munculnya ruam pada kulit.Jika penyakit ini tidak segera ditangani dengan baik, 

tepat dan cepat maka dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi 

penderita dan berujung dengan kematian karena menyebarnya virus dengue 

didalam tubuh yang menyebabkan trombosit menjadi semakin  berkurang. 

(Ismiah, 2004). 

 Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Dengue Hemoragic Fever 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah baik lintas sektor maupun 

lintas program dan masyarakat termasuk sektor swasta. Peran utama perawat  

dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penderita penyakit Demam 

berdarah dengue ini adalah memberikan perawatan sesuai dengan diagnosa 

keperawatannya. Perawatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dari 

pasien sehingga nyawa pasien dapat diselamatkan. Semakin banyak nyawa pasien 

yang diselamatkan, maka semakin sedikit tingkat mortalitas pada kawasan 

endemik tersebut (Mursalin, 2011).  

Tingkat resiko terjangkit penyakit demam berdarah meningkat pada 

seseorang yang memiliki antibodi terhadap virus dengue akibat infeksi pertama. 

Selain itu, resiko demam berdarah  dengue juga lebih tinggi pada wanita, dan 

seseorang yang berusia kurang dari 12 tahun, untuk menghindari resiko terjangkit 
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penyakit demam berdarah dengue ini perlu dilakukan deteksi dini terhadap 

penyakit demam berdarah dengue dan penanganan tanda bahaya demam berdarah 

dengue (Ismiah, 2004). 

Berdasarkan data rekam medis yang didapatkan penulis di RSUD dr. R 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga diruang Cempaka pada bulan Maret – Juni 

2015 jumlah pasien yang sakit ada 682 pasien.pada  kasus penderita penyakit 

Dengue Hemoragic Fever di ruang Cempaka RSUD dr. R Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga dari bulan Maret – Juni 2015 ada sekitar 6,0 % atau 

(41 0rang Anak) yang terjangkit penyakit tersebut. 

Berdasarkan data di atas tentang kejadian dengue hemoragic fever di RSUD 

dr.R Goeteng Taroenadibrata, maka penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis 

Ilmiah ini dengan judul ―Asuhan Keperawatan Dengue Hemoragic Fever pada 

An. A di Ruang Cempaka RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga― 

  

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Melakukan Asuhan Keperawatan Hipertermi pada kasus An.A 

dengan Dengue Hemoragic Fever diruangan Cempaka RSUD dr.R 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penulisan laporan kasus ini adalah untuk menganalisa 

tentang :  
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a. Pengkajian tentang Asuhan Keperawatan Hipertermi pada An.A 

dengan Dengue Hemoragic Fever di Ruang Cempaka RSUD dr.R 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga  

b. Menganalisa hasil pengkajian dan merumuskan diagnosa keperawatan 

tentang Asuhan Keperawatan Hipertermi pada An.A dengan Dengue 

Hemoragic Fever Cempaka RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga   

c. Menyusun rencana tindakan keperawatan tentang Asuhan 

Keperawatan Hipertermi pada An.A dengan Dengue Hemoragic Fever 

di Ruang Cempaka RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga . 

d. Mengimplementasikan tindakan keperawatan tentang Asuhan 

Keperawatan Hipertermi pada An.A dengan Dengue Hemoragic Fever 

pada An. A di Ruang Cempaka RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga . 

e. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan tentang Asuhan 

Keperawatan Hipertermi pada An.A dengan Dengue Hemoragic Fever 

pada An. A di Ruang Cempaka RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga . 

f. Mengdokumentasikan pelaksanaan asuhan keperawatan tentang 

Asuhan Keperawatan Hipertermi pada An.A dengan Dengue 

Hemoragic Fever pada An. A di Ruang Cempaka RSUD dr.R Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga . 
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C. Manfaat  

1. Bagi Perawat Ruangan 

Agar perawat Ruangan dapat membuat Asuhan Keperawatan 

tentang Dengue haemoragic fever secara komperhensif dari tahap 

pengkajian sampai tahap evaluasi 

2. Bagi Rumah Sakit 

Agar RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata purbalingga pada 

meningkatkan mutu dan pelayanan yang sudah tersedia di rumah sakit, dan 

berguna bagi masyarakat serta memberikan kualitas pelayanan asuhan 

keperawatan secara komperhensif. 

3. Bagi pasien dan keluarga 

Untuk meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai perawatan 

Dengue Hemoragic Fever (DHF ) serta cara pencegahannya agar tidak 

lagi terjangkit penyakit tersebut kembali. 
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