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ABSTRAK 

Nama  : Ayu Andira 

Nim   : 70300114034 

Judul   :Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah Dan Kompres Air 

Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak. 

   Demam adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan suhu tubuh. Jika tidak 

ditangani dengan cepat dan tepat akan menimbulkan komplikasi seperti, 

hipertermi, kejang, dan penurunan kesadaran. Salah satu cara untuk menurunkan 

suhu tubuh pada anak yang mengalami demam yaitu tindakan non farmkologis 

dengan  pemberian kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kompres irisan bawang merah dan 

kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.  

   Desain penelelitian ini yaitu Quasi Experiment dengan pendekatan Pre-test 

Post-test. Cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling 

dengan jumlah sampel 60 anak. Sampel dibagi 2 kelompok. 30 orang kelompok 

kompres irisan bawang merah, dan 30 orang kelompok kompres air hangat. 

Teknik pengumpulan data menggunakan lembaran kuesiner dan lembaran 

observasi suhu tubuh. Analisis yang digunakan adalah Uji Paired T-Test dengan 

batas kemaknaan = <0,05. 

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompres irisan bawang merah 

efektiv menurunkan suhu tubuh (P < 0,000).Kompres air hangat juga efektif 

menurunkan suhu tubuh (P < 0,000). Hasi Uji Independent T-Test menunjukkan 

bahwa ada perbedaan efektivitas yang siknifikan antara kompres bawang merah 

dan kompres air hangat dimana penurunan suhu pada kompres air hangat (1,00) 

lebih besar dibadingkan kompres bawang merah (0,44).Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa kompres air hangat lebih besar menurunkan suhu tubuh  

dibandingkan kompres irisan bawang merah. 

 Kata  Kunci : Kompres, Bawang Merah, Air Hangat, Suhu, Anak. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Anak sebagai individu yang 

unik dan mempunyai kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Kebutuhan tersebut dapat meliputi kebutuhan fisiologi seperti kebutuhan nutrisi 

dan cairan, aktifitas dan eliminasi, istirahat tidur, dan lain-lain, anak juga individu 

yang yang membutuhkan kebutuhan psikologi sosial dan spiritual (Henriani, 

2017:1). Anak menjadi salah satu kelompok yang mudah sekali terserang penyakit 

karena mereka masih memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Penyakit yang 

umumnya menyerang bayi dan balita antara lain demam, batuk, pilek dan diare 

(Andriana, 2016). 

 Berdasarkan penelitian dari World Health Organization (WHO) dijelaskan 

bahwa nilai kasus demam diseluruh dunia mencapai 18-34 juta jiwa per tahun,  

anak merupakan paling rentan terkena demam. Kejadian  demam banyak terjadi 

pada anak usia 5-19 tahun hampir disemua daerah endemik. (Andriana, 2016).  

 Hasil penelitian yang dilakukan di kuwait (Jalil, et al, dalam Andriana, 

2016:1) menunjukan bahwa sebagian besar anak usia 3 bulan sampai 36 bulan 

mengalami serangan demam rata-rata 6 kali pertahunnya. Apabila demam tidak 

segera diatasi maka dapat terjadi komplikasi antara lain kemungkinan dehidrasi, 

kekurangan oksigen, demam diatas 42
0
C dan kejang demam bahkan kematian. 

Untuk itu agar tidak terjadi komplikasi yang fatal demam harus segera ditangani 

dan dikelola dengan benar  (Andriana, 2016). 
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 Profil kesehatan Indonesia  tahun 2013, mengungkapkan bahwa pada 

tahun 2013 jumlah penderita demam yang disebabkan oleh infeksi dilaporkan 

sebanyak 112.511 kasus dengan jumlah kematian 871 orang. Hal ini terjadi 

peningkatan jumlah kasus demam yang disebabkan oleh infeksi tahun 2013 

dibandingkan dengan tahun 2012 dengan angka 90.245 kasus demam infeksi pada 

anak di Indonesia (Andriana, 2016).  

Penyakit terbanyak dengan gejala awal demam menurut Data Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 menyebutkan bahwa penderita 

dengan keluhan demam, khususnya pada penyakit demam berbeda (DBD) 

Sulawesi Selatan sejak Januari hingga Oktober 2017 mencapai 1.363 orang. 

Sedangkan untuk jumlah penderita thypoid meningkat dari 165 orang ada tahun 

2011 menjadi 178 orang pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 penderita thypoid 

sudah mencapai 70. Kemudian angka kejadian kejang demam pada tubuh 2013 di 

Sulawesi Selatan khususnya menurut badan statistik Makassar sebanyak 3657 

kasus yang tersebar di Rumah Sakit dan Puskesmas. Berdasarkan data awal yang 

diperoleh pada tanggal 30-Agustus 2018 dari rekam medik RSUD Syech Yusuf 

Kab. Gowa  jumlah kejadian demam yang  dirawat diruang perawatan 2 

(Perawatan Anak) di rumah sakit pada bulan Januari sampai bulan Juli 2018 

sebanyak 147 kasus. 

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam 

bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Indonesia. Derajat kesehatan anak 

mencerminkan derajat kesehatan bangsa, karena anak sebagai generasi penerus 

banggsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan 
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pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut, masalah kesehatan anak 

diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan bangsa (Etika, 

2017). Pembangunan kesehatan di Indonesia diakui relatif berhasil, namun 

keberhasilan yang dicapai belum dapat menuntaskan problem kesehatan secara 

menyeluruh (Etika, 2017). 

Demam merupakan tanda klinis suatu penyakit pada anak. Gangguan 

kesehatan ini sering dihadapi oleh tenaga kesehatan. Secara tradisional, demam 

diartikan sebagai kenaikan suhu tubuh diatas normal. Orang tua banyak yang 

menganggap demam berbahaya bagi kesehatan anak karna dapat menyebabkan 

kejang dan  kerusakan otak (Avner, 2009). Demam yang mencapai suhu 41
o
C 

angka kematiannya mencapai 17%, dan pada suhu 43
o
C akan koma dengan 

kematian 70%, dan pada suhu 45
o
C akan meninggal dalam beberapa jam (Aryanti, 

2016). 

Demam pada anak dibutuhkan perlakuan dan penanganan tersendiri yang 

berbeda bila dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan, apabila 

tindakan dalam mengatasi demam tidak tepat dan lambat maka akan 

mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu. Demam dapat 

membahayakan keselamatan anak jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat 

akan menimbulkan komplikasi lain seperti, hipertermi, kejang dan penurunan 

kesadaran (Aryanti, 2016).  

Penanganan terhadap demam dapat dilakukan dengan tindakan 

farmakologi, dan non farmakologi maupun kombinasi keduanya. Tindakan 

farmakologi yaitu memeberikan obat antipretik. Sedangkan tindakan non 

farmakologi yaitu tindakan tambahan dalam menurunkan panas setelah pemberian 

obat antipretik. Tindakan non farmakologi terhadap penurunan panas seperti 
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memberikan minuman yang banyak, ditempatkan dalam ruangan bersuhu normal, 

menggunakan pakain yang tidak tebal, dan memberikan kompres (Aryanti, 2016). 

Cara menurunkan atau mengendalikan demam pada anak dengan metode 

konduksi dan evaprosi juga dapat dilakukan dengan obat tradisional. Obat 

tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional dan diajarkan secara turun  

temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau 

kebiasaan setempat. Dari hasil berbagai penelitian, obat tradisional terbukti 

memiliki efek samping yang minim bahkan tanpa menimbulkan efek samping, 

karena bahan kimia yang terkandung dalam tanaman obat tradisional sebagian 

besar dapat dicerna oleh tubuh. Selain itu harganya murah dan terjangkau oleh 

setiap kalangan masyarakat dan mudah didapat karena jumlahnya melimpah. 

Salah satu tanaman obat yang dapat digunakan untuk mengandalikan demam  

adalah bawang merah Allium Cepa Varietas Ascalonicum (Allin) (Etika, 2014). 

Oleh kerena begitu banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan 

terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat 

bila terkena penyakit, sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Jabir r.a 

bahwa Rasulullah saw, bersabda: 

ا َم ُهللاا ِا َم اًءا ا َم ْنسَم َم ا ُهللاا َم اًء ِا اَّل    (H.R. Bukhari)    َم ا َم ْنسَم َم

Artinya : 

 “Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya.” 

(Khan, 1994:938). 

Hadits diatas menjelaskan agar kita harus percaya bahwa setiap penyakit 

pasti ada obatnya. Dengan keyakinan semacam ini, diharapkan mampu 

memberikan motivasi dan keinginan kuat kepada orang yang sakit untuk terus 

berikhtiar mencari obat hingga sembuh. Demikian juga kepada orang yang sehat, 

kita diharapkan terus semangat untuk merawat kesehatan jasmani dan rohani agar 

kesehatan itu selalu bersama kita dan orang-orang di sekitar kita. 
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Ketika Allah swt berkehendak berlaku lembut pada hambanya dengan 

menciptakan penyakit dan obatnya, pada saat yang sama, Allah menciptakan 

tumbuhan dan rumput-rumputan yang mengandung keistimewaan yang dapat 

berfungsi sebagai pencegahan dan penyembuhan penyakit manusia. Artinya, 

Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa makna dan arti. Akan tetapi, Allah 

menciptakan setiap sesuatu dengan hikma-hikma tertentu. 

Kesehatan dalam tubuh sangat penting, karena kesehatan tidak lagi 

mendekati, sebaliknya penyakit yang datang menggerogoti tubuh seperti halnya 

polusi. Kini bawang merah memberikan solusi yang merupakan salah satu 

alternatif yang dapat digunakan sebagai obat kesehatan. Adapun fungsi dari 

bawang merah yaitu membantu mengatasi batuk (dahak), menurunkan suhu tubuh, 

mengobati kencing manis (Diabetes Melitus),  dapat menurunkan kadar kolestrol, 

memacu enzim pencernaan,peluruh haid (Rachmad, 2013). 

Dalam hal inovasi keperawatan untuk menurunkan peningkatan suhu 

tubuh menurut penelitian (Rachmad dalam Hendri, 2016) mengemukakan bahwa 

ramuan herbal peredam demam dengan bawang merah secara turun temurun 

sudah diwariskan dan tak kalah manjur dari obat herbal yang linya. Disamping itu 

bawang merah merupakan sayuran umbi yang cukup multiguna bawang merah 

memiliki fungsi membantu mengatasi menurunkan suhu tubuh, menurunkan kadar 

kolestrol, mengobati kencing manis, memacu enzim pecernaan, batuk, peluru 

haid, dan peluruhair seni. Sedangkan manfaatnya adalah sebagai bumbu masakan, 

selain itu juga sebagai obat tradisional bias menurunkan panas pada anak tanpa zat 

kimia dengan efek samping yang minimal. 

Bahwa semakin besar massa bawang merah yang diberikan maka semakin 

sedikit jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu campuran, 

sehingga semakin efektif  dalam menurunkan suhu. Sehingga dapat di katakana 
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bahwa bawang merah asli lebih efektif dalam menurunkan suhu dibading dengan 

ekstrak bawang merah, atau dengan kata lain ekstrak bawang merah tidak 

mempunyai pengaru dalam penurunan suhu (Etika, 2017). Menyatakan bahwa 

penggunaan bawang merah juga merupakan  pengobatan tradisional Cina yang 

memandang demam sebagai ekspresi panas dalam menanggapi sebuah pathogen 

eksternal. Prinsip pengobatan berusaha membantu untuk sepenuhnya 

mengekspresikan demam dan menghilangkan kelebihan panas, terutama melalui 

penggunaan obat-obatan herbal (Etika, 2017). 

Pada saat inilah sebaiknya badan dikompres dengan menggunakan air 

hangat untuk membatu melebarkan pembuluh darah dan membuka pori-pori kulit 

sehingga pelepasan panas menjadi optimal dan lebih cepat. Caranya, celupkan 

handuk kecil ke dalam air hangat dengan suhu sekitar suhu tubuh yang 

ditempelkan pada bagian tubuh tertantu. Pemberian kompres hangat pada daerah 

tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsung tulang belakang. 

Ketika reseptor yang peka terhadap panas dihipotalamus dirangsang, sistem 

efektor mengeluarkan sinyal yang memulai berkeringat  dan vasolidatasi perifer. 

Perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat vasomotor pada 

medullaoblongat dari tangkai otak, dibawah pengaruh hipotalamus bagian anterior 

sehingga terjadi vasodilatasi. Terjadinya vasilidatasi ini menyebabkan 

pembuangan/kehilangan energi/panas melalui kulit meningkat (berkeringat), 

diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga mencapai keadaan normal 

kembali (Leonardo, 2009). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Perbedaan Kompres Irisan 
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Bawang Merah Dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada 

Anak ” 

C. Hipotesis Penelitian   

1. Hipotesis  Alternatif (Ha). 

Ada perbedaan efektifitas kompres irisan bawang merah dan kompres air 

hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak. 

2. Hipotesis Nol (H0). 

Tidak ada perbedaan efektifitas kompres irisan bawang merah dan kompres air 

hangat tehadap penurunan suhu tubuh pada anak. 

D. Definisi Operasional    

Berdasarkan variable penelitian yang telah ditetapkan, definisi operasional 

variable dapat dilihat pada table 1.1 

Variable Definisi Oprasional Alat Ukur Kriteria Objektif Skala 

Dependen  

Demam  Demam yang 

dimaksud dalam 

penelitian ini adalah 

nilai panas suhu 

tubuh yang diukur 

dengan 

menggunakan 

termometer air raksa. 

Pengukuran suhu 

tubuh dilakukan di 

axilla selama 5 

menit. 

Termometer 

Air Raksa.  

 

Suhu tubuh normal 

yaitu: Bila diukur 

pada  bagian 

akxilla >37,2
o
C 

Ordinal  

Independen  
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Bawang 

Merah  

Kompres irisan 

bawang merah yang 

dimaksud adalah  

mengunggunakan 

irisan bawang merah 

sebanyak 5 gram dan 

dikompres  pada 

permukaan kulit 

dahi. Diberikan 

selama 20 menit.  

Lembaran 

Observasi 

Kompres Irisan 

Bawang Merah 

Nominal  

Air 

Hangat  

Kompres air hangat 

dalam penelitian ini 

adalah menggunakan 

air hangat pada 

permukaan kulit 

dahi. Diberikan  

selama 20 menit.   

Lembaran 

Observasi 

Kompres Air 

Hangat 

E. Kajian Pustaka 

Peneliti lain yang meneliti variable yang hampir serupa dengan variable peneliti 

diantaranya: 

No  Judul Penelitian Tujuan  Metode Hasil  

1. Perbedaan suhu 

tubuh anak demam 

sebelum dan setelah 

kompres bawang 

merah. 

Tujuan umum 

penelitian ini 

adalah untuk 

membuktikan 

perbedaan 

suhu tubuh 

anak demam 

sebelum dan 

setelah 

kompres 

bawang merah 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan 

penelitian pra-

eksperimental 

dengan 

pendekatan 

On-group pra-

post tes 

desing. 

Teknik 

sampling 

dalam 

penelitian 

menggunakan 

purposive 

sampling. 

Teknik 

anakisis yang 

digunakan 

adalah 

wicoxon. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

perbedaan atau 

selisih rerata 

suhu sebelum 

dan setelah 

kompres bawang 

merah yaitu 

0,734
o
C. 

diketahui nilai 

significancy 

0,000(p≤0,005) 

Sehingga 

disimpulkan 

bahwa terdapat 

perbedaan suhu 

tubuh yang 

bermakna antara 

sebelum dan 

setelah kompres 

bawang merah. 
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2. Perbedaan kompres 

hangat dan kompres 

bawang merah 

terhadap penurunan 

suhu tubuh anak 

dengan demam. 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah 

membuktikan 

perbedaan  

penurunan 

suhu tubuh 

anak dengan 

demam antara 

kompres 

hangat dan 

kompres 

bawang merah. 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

penelitian 

Quais 

Expriment 

dengan 

pendekatan 

Pretest-

Postest. 

Hasil penelitian 

menujukkaan 

bahwa tidak 

terdapat 

perbedaan rerata 

selisih suhu 

yang bermakna 

antara kelompok 

kompres hangat 

dengan 

kelompok 

kompres bawang 

merah namun 

pemberian 

komres bawang 

merah lebih 

cepat mencapai 

suhu normal 

dibanding 

dengan 

pemberian 

kompres hangat. 

3. Efektivitas kompres 

air hangat terhadap 

penurubab suhu 

tubuh anak demam 

usia 1-3 tahun di 

SMC RS  

Teloogorejo 

Semarang. 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui  

efektivitas 

kompres air 

hangat 

terhadap 

penurunan 

suhu tubuh 

pada anak 

demam. 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

pre-post 

desing. 

Hasil uji paired 

T-tes 

menunjukkan 

nilai p=0,00 (p< 

0,05), sehingga 

dapat 

disimpulkan 

bahwa kompres 

air hangat efektif 

terhadap 

penurunan suhu 

tubuh pada anak 

demam usia 1-3 

tahun di SMC 

RS Telogorejo 

Samaranng. 
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4. Penentuan efektivitas 

bawang merah dan 

ekstrak bawang 

merah (Allium Cepa 

var. ascalonicum) 

dalam menurunkan 

suhu. 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

efektivitas 

bawang merah 

asli dan 

ekstrak 

bawang dalam 

menurunkan 

suhu bahan. 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa semakin 

besar massa 

bawang merah 

yang diberikan 

pada air hangat 

maka semakin 

sedikit jumlah 

waktu yang 

dibutuhkan 

untuk 

menurunkan 

suhu campuran, 

sehingga 

semakin efektif 

dalam 

menurunkan 

suhu. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain pada tabel originalitas peneliti 

diatas :  

1. Judul peneliti ini adalah “Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah dan 

Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak”. 

2. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen suhu tubuh dan variabel 

independen pemberian kompres bawang merah dan kompres hangat. 

3. Jenesi penelitian menggunakan desain penelitian Quasi Experiment dengan 

pendekatan Pre-test  Post-test. 

F. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Diketahuinya efektivitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat 

terhadap penurunan suhu tubuh pada anak. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya efektivitas kompres irisan bawang merah  terhadap penurunan 

suhu tubuh pada anak. 
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b. Diketahuinya efektivitas kompres air hangat terhadap penurunan sushu 

tubuh pada anak. 

c. Diketahuinya efektivitasa kompres irisan bawang merah dan kompres air 

hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Manfaat  Perawat 

Merupakan salah satu sumber informasi bagi Dinas Kesehatan dalam 

“Perbedaan efektivitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat 

terhadap penurunan suhu tubuh pada anak”, hal ini merupakan informasi yang 

berharga untuk melakukan program upaya pencegahan. Bagi RSUD Syech 

Yusuf Kab. Gowa menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pelayana 

kesehatan. 

2. Manfaat Peneliti  

Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti yang merupakan pemula 

dalam melakukan penelitian, terutama mengenai perbedaan efektivitas kompres 

irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh 

pada anak dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan bacaan 

bagi peneliti berikutnya. 

3. Manfaat Bagi Klien dan Keluarga  

Menambah informasi dan motifasi kepada klien dan keluarga untuk 

memanfaatkan obat-obatan tradisional dan menerapkan perawatan demam 

dengan tepat dan mandiri. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum  tentang Demam   

1. Pengertian Demam 

 Demam merupakan keadaan yang sering di temui sehari-hari dalam 

kehidupan terutama pada anak yang tubuhnya masi rentang terhadap penyakit. 

Demam ditandai dengan meningkatnya suhu diatas ambang normal.  Peningkatan 

suhu tubuh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peningkatan suhu yang 

tergolong normal (bersifat fisioligis) dan peningkatan suhu yang abnormal 

(patologis). Peningkatan suhu tubuh dalam keadaan normal, misalnya peningkatan 

suhu setelah anak beraktivitas, setelah mandi air panas, anak menangis, setelah 

makan, anak yang kurang minum atau cemas. Peningkatan suhu yang abnormal 

misalnya akibat penyakit. Beragam penyakit memang biasanya di mualai dengan 

manifestasi berupa demam. Untuk mengatasi ketidaknyamanan yang di 

akibatkannya, di lakukan berbagai cara mulai dari sederhana sampai harus 

kepelayanan kesehatan. Demam merupakan kasus tersering yang menyebabkan 

orangtua membawa anak ke pelayanan kesehatan dan terkadang membuat orang 

tua panik (Roly,  2017). 

 Demam dapat didefinisikan dengan suatu keadaan suhu tubuh di atas 

normal sebagai akibat peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus. Pusat 

pengaturan suhu mempertahankan suhu dalam keadaan seimbang baik pada saat 

sehat ataupun demam dengan mengatur keseimbangan diantara produksi dan 

pelepasan panas tubuh. Bila terjadi suatu keadaan peningkatan suhu tubuh yang 

tidak teratur, karena disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi panas 

dan pembatasan panas, disebut dengan hipertermia (Sodikin, 2012). 
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Demam merupakan tanda klinis suatu penyakit pada anak. Gangguan 

kesehatan ini sering dihadapi oleh tenaga kesehatan. Secara tradisional, demam 

diartikan sebagai kenaikan suhu tubuh diatas normal, jika demam tidak segera 

diatasi akan menimbulkan efek yang serius pada anak yaitu dapat menyebabkan 

dehidrasi dan kejang demam. Banyak orang tua yang kurang mengerti tentang 

penanganan demam, dan mengakibatkan anak menderita dehidrasi dan kejang 

karena penaganan yang tidak tepat (Henrian, 2017). 

Demam adalah tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi atau bakteri 

yang membuatnya sakit. Demam tersebut tersebut bisa terjadi pertanda bahwa 

sistem imunitas anak berfungsi dengan baik. Demam juga bisa saja terjadi sehabis 

anak mendapatkan imunisai (Nurdiansyah, 2011) 

Demam merupakan suatu keadaan suhu tubuh diatas normal sebagai akibat 

peningkatan pusat pengatur suhu dihipotalamus (Aryanti, 2016). Demam adalah 

keadaan ketika suhu tubuh mengalami peningkatan melebihi suhu tubuh normal 

diatas 37,5
o
C pada temperature aksila. Peningkatan suhu tubuh ini pula sebagai 

respon terhadap infeksi atau peradangan, dimana demam sering menjadi alasan 

mengapa orang tua membawa  anaknya kepelayanan kesehatan (Sodikin, 2012). 

Demam adalah keadaan suhu tubuh diatas suhu normal, yaitu suhu tubuh 

diatas 36,5 
0
C -37,5 

0
C. Suhu tubuh adalah visera, hati, otak yang dapat diukur 

melalui oral, rectal, dan aksila. Suhu adalah perbedaan antara jumlah panas yang 

dihasilkan tubuh dengan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Suhu 

tubuh menurunkan kurang dari 37,5 
0
C disebut dengan hipertemia atau demam 

(Henriani, 2017). 

Demam adalah suatu gejala penyakit atau infeksi dimana ketika kondisi 

otak membatasi suhu diatas pengaturan normal yaitu diatas 38
o
C. Suhu tubuh 

yang normal adalah antara 36
o
C sampai 37

o
C. Jika anak demam dengan 
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temperatur yang diukur melalui mulut atau telinga 37,8
o
C atau melalui rektum 

38
o
C dan 37,2

o
C melalui ketiak, kemungkinannya anak terserang demam. Anak-

anak biasanya terserang demam lebih tinggi dari pada orang dewasa. Akibat 

tuntutan peningkatan pengaturan tersebut maka tubuh akan memproduksi panas 

(Purwati, 2008). Demam adalah keadaan ketika suhu tubuh mengalami kenaikan 

di atas normal ukuran. Bila diukur pada bagian rektal >38
o
C (100,4

o
F), diukur 

pada bagian oral >37,8
o
C, dan bila diukur melalui akxilla >37,2

o
C (99

o
F) (Etika, 

2017).   

Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran 

panas dari tubuh, yang diukur dalam unit panas yang disebut derajat. Ada dua 

jenis suhu tubuh yaitu suhu inti dan suhu permukaan. Suhu inti merupkan suhu 

tubuh jaringan bagian dalam seperti rongga abdomen dan suhu permukaan 

merupakan suhu pada kulit, jaringan subkutan, dan lemak. Tubuh akan terus 

menerus menghasilkan panas sebagai produk hasil metabolisme. Panas akan 

keluar dari tubuh melalui proses radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi 

(Kozier, 2010 ).   

Suhu dalam tubuh perlu dijaga keseimbangannya, yaitu antara jumlah 

panas yang hilang dengan jumlah panas yang diproduksi. Pembuangan atau 

pengeluaran panas dapat terjadi melalui berbagai proses diantaranya adalah radiasi 

yaitu proses penyabaran panas melalui gelombamng elektromagnet. Konveksi 

merupakan  proses penyebaran panas karena pergeseran antara daerah yang 

kepadatannya tidak sama seperti dari tubuh pada udara dingin yang bergerak atau 

pada air di kolam renang. Evaporasi yaitu proses perubahan cairan menjkadi uap, 

sedangkan konduksi yaitu proses pemindahan panas pada objek lain dengan 

kontak langsung tanpa gerakan yang jelas seperti bersentuhan dengan permukaan 

yang dingin dan hangat (Hidayat, 2006). 
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Sistem pengaturan suhu tubuh terdiri dari atas tiga bagian yaitu reseptor 

yang terdapat pada kulit dan bagian tubuh lainya, integrator di dalam hipotalamus, 

dan efektor system yang mengatur produksi panas dan kehilangan panas. Reseptor 

sensori yang paling sering banyak terdapat pada kulit. Manfaat dari kompres 

hangat tidak hanya untuk menurunkan suhu tubuh namun salah satunya juga dapat 

memberikan rasa sangat hangat, nyaman dan tenag pada klien (Asmadi, 2006). 

Sinyal hangat yang dibawah oleh darah ini menuju hipotalamus akan 

merangsang area preoptik mengakibatkan pengeluaran sinyal oleh system efektor. 

Sinyal ini akan menyebabkan terjadinya pengeluaran panas tubuh yang lebih 

banyak melalui dua mekanisme yaitu dilatasi pembuluh darah perifer dan kerkerin 

gat (Potter & Perry, 2005). 

2. Etiologi Demam. 

Penyebab demam umunya karena adanya infeksi virus, paparan panas 

yang berlebihan (overhating), adanya suatu pelepasan zat pirogen (Pirogen adalah 

suatu zat yang menyebabkan demam atau bahan yang dibentuk oleh 

mikroorganisme) dari dalam lekosit atau sel darah puti (bertugas melindungi 

tubuh agar tahan menghadapi serangan kuman), adanya proses infeksi, adanya 

peningkatan suhu tubuh pada 0-72 jam dehidrasi atau kekurangan cairan, 

menurunya kemampuan untuk berkeringat, aktivitas yang berlebihan, maupun 

dikarenakan gangguan sistem imun (Hendri, 2016). 

Demam merupakan respon normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi 

adalah keadaan masuknya mikroorganisme kedalam tubuh, dapat berupa virus, 

bakteri, parasit,maupun jamur. Demam pada anak umumnya disebabkan oleh 

infeksi virus (Etika, 2017). 

Demam merupakan infeksi atau infalamasi yang disebabkan oleh bekteri, 

virus, atau patogen lain meransang pelepasan pirogen endogenus (interleukin, 
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faktor nekrosis tumor dan interferon). Pirogen bekerja di hipotalamus, tempat 

mereka memicu prostaglandin dan meningkatkan nilai acuan (set poin) suhu 

tubuh. Hal ini memicu respon dingin, menyebabkan menggigil, vasokontriksi, dan 

penurunan perfusi perifer untuk membantu menurunkan kehilangan panas dan 

memungkinkan suhu tubuh meningkat ke nilai acuan yang baru  (Kyle, 2014). 

Awal mula terjadinya peningkatan suhu tubuh adalah ketika timbul infeksi 

bakteri virus atau juga cidera jaringan yang menimbulkan radang atau inflamasi 

(sat dari respon utama syestem kekebalan terhadap infeksi dan iritasi). Akumulasi 

atau pengumpulan sel darah putih seperti monosit, makrofag, sel T helper serta 

fibroblas (fibroblas merupakan suatu elemen utama pada proses perbaikan untuk 

pembentukan protein struktural yang berperan dalam pembentuka jaringan). 

Sehingga timbul adanya pelepasan pirogen endogen (faktor-faktor yang berasal 

dari dalam tubuh kita sendiri sebagai reaksi kekebalan melawan kuman penyakit 

yang masuk ketubuh). Adanya pelepasan pirogen  endogen memicu pembentukan 

prostaglandin otak dan meransang hipotalamus untuk meningkatkan titik patokan 

suhu atau yang disebut dengan set poi. Sehingga akan mengakibatkan  adanya 

peningkatan suhu akan terjadilah demam (Hendri, 2016). 

Demam juga dapat disebabkan oleh paparan panas yang sangat berlebihan  

(overhating), dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun dikarenakan  

gangguan atau bermasalah di bagian sistem imun pada tubuh (Etika, 2017). 

Demam dapat diobati dengan berdoa dan berikkhtiar juga merupakan sunnatullah 

yang diajarkan dalam Islam, namun demikian yang menyembuhkan bukan obat 

tetapi Allah swt. 

Sebagaimana umgkapan nabi Ibrahim AS yang disebutkan Allah dalam 

Al-qura‟an Q.S.Asy syu‟raa:80 
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Terjemahanya:  

 “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”(Q.S Asy 

Syu‟araa‟80). 

 Menurut ayat diatas dijelaskan bahwa semua penyakit baik demam, 

panas,dan yang lainnya bisa disembuhkan oleh Allah dengan cara berobat dan 

yang terpenting adalah selalu berdoa dan dan berikhtiar kepada-nya, karena 

manusia hanya bisa berusaha dan yang menentukan adalah Allah swt. 

Sebagian besar demam pada anak merupakan akibat dari perubahan pada 

pusat panas (termoregulasi) di hipotalamus. Penyakit- penyakit yang ditandai 

dengan adanya demam dapat menyerang sytem tubuh. Selain itu demam mungkin 

berpern dalam meningkatkan perkembangan imunitas spesifik dan nonspesifik 

dalam membantu pemulihan atau pertahanan terhadap infeksi (Aryanti, 2016). 

Aktivitas yang berlebih pada anak dapat memengaruhi suhu tubuh dan 

peningkatan suhu tubuh pada anak. Faktor lain seperti kecemasan, lingkungan,  

termasuk pakain juga dapat meningkatkan suhu tubuh anak. Biasanya demam 

disebabkan oleh panas yang berlebihan pada lingkungan tetapi demam juga dapat 

menjadi tanda-tanda klinis karena infeksi bakteri (Engel, 2008). 

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi peningkatan dan penurunan 

suhu tubuh yaitu dari segi umur, emosi, kecemasan yang berlebihan, aktivitas 

fisik, dan kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhui masalah naik turunya 

suhu tubuh (Asmadi, 2008). 

Menurut Irda (2010) faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yaitu: 

a. Kecepatan metabolisme basal  

Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini 

memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda 

pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait 

dengan laju metabolisme. Peningkatan pengeluaran hormon katabolik 
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(stress hormon) yang dimaksud adalah katekolamin, glukagon dan 

kortisol. Ketiga hormon ini bekerja secara sinergistik dalam proses 

glukoneogenesis dalam hati terutama berasal dari asam amino yang pada 

akhirnya menaikkan kadar glukosa darah (hiperglikemia). Faktor lain yang 

menambah pengeluaran hormon katabolik utamanya ketekolamin ialah 

dilepaskannya pirogen dapat merubah respon hiperkatabolisme dan juga 

merangsang timbulnya panas. 

b. Sirkulasi cerebral 

Pengaruh pireksia terhadap sawar darah otak/ BBB adalah 

meningkatkan permeabilitas BBB yang berakibat langsung baik secara 

partial maupun komplit dalam terjadinya edema serebral. Selain itu 

pireksia meningkatkan metabolisme sehingga terjadi lactic acidosis yang 

mempercepat kematian neuro (neuronal injury) dan menambah adanya 

edema serebral.  

Edema serebral (ADO Regional kurang dari 20 ml/100 gram /menit) 

ini mempengaruhi tekan  perfusi otak dan menghambat reperfusi adekuat 

dari otak, dimana kita ketahui edema serebral memp erbesar volume otak 

dan meningkatkan resistensi serebral. Jika tekanan perfusi tidak cukup 

tinggi, aliran darah otak akan menurun karena resistensi serebral meninggi. 

Apabila edema dapat diberantas dan tekanan perfusi bisa terpelihara 

pada tingkat yang cukup tinggi,maka aliran darah ke otak dapat bertambah. 

Dengan demikian daerah perbatasan lesin vaskuler itu bisa mendapat 

sirkulasi kolateral yang cukup aktif, kemudian daerah akan mengalami 

secara  pasif ketempat istemik oleh karena terdapatnya pembuluh darah 

yang berada keadaan vesopararilis.melalui mekanisme ini daerah istemik 

sekeliling pusat yang mungkin nektorik (daerah penumbra) masi dapat 
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diselamatkan, sehingga lesi vaskuler dapat diperkecil sampai daerah pusat 

yang terkecil saja yang tidak dapat diselamatkan lagi nekrotik. 

Apabila sirkulasi kolateral tidak dimanfaatkan untuk menolong daerah 

perbatasan lesi iskemik, maka daerah pusatnya yang sudah nekrotik akan  

meluas, sehingga lesi irreversible mencangkup juga daerah yang 

sebelumnya hanya iskemik saja yang tentunya berkolerasi dengan cara  

fumsional yang menetap. Sehingga, dengan mencegah atau mengobati 

pireksia pada fase akut stroke berti kita dapat mengurangi ukuran infark 

dan edema serebral yang berarti kita dapat memperbaiki kesembuhan 

fungsional. 

c. Rangsangan saraf simpatik 

Rangsangan saraf simpatik dapat menyebabkan kecepatan 

metabolisme menjadi 100%  lebih cepat. Disamping itu, rangsangan saraf 

simpatis dapat mencegah lemah coklat yang tertimbun dalam jarinagan 

untuk metabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah 

produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatik ini dipengaruhi 

sress individu yang menyebabkan peningkatan produksi ephineprin dan 

norephineprin yang meningkatakan metabolisme. 

d. Hormon pertumbuhan  

Hormon pertumbuhan (growth hormone) dapat menyebabkan 

peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi 

panas tubuh juga meningkat. 

e. Hormon tiroid 

Funsi tiroksin adalah meningkatkan aktvitas hampir semua reaksi 

kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat 

mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% diatas normal. 
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f. Hormon kelamin 

Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme 

basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan 

produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih berfariasi dari pada 

laki-liki karena pengeluaran  gormone progesterone pada masa ovulasi 

meningkat suhu tubuh sekitar 0,3-0,6
0
C di atas suhu basal. 

g. Demam (peradangan) 

Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan 

metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10
0
C. 

h. Status gizi  

Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan 

metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi kerena di dalam sel tidak ada zat 

makan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan 

demikian, orang yang mengalami mal nutrisi mudah mengalami penurunan 

suhu tubuh (hopotermia). Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal 

cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakamn 

isolator yang cukup baik, dalam arti lemak menyalurkan panas dengan 

kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. 

i. Aktivitas  

Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, 

mengakibatkan gesekan antara komponen oto/organ yang menghasilkan 

energi termal. Latihan (aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh) 

j. Gangguan organ  

Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus, 

dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mangalami gangguan. 

Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat 
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merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah 

kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme 

pengaturan suhu tubuh terganggu. 

k. Lingkungan  

Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya 

panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan, artinya panas 

tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih digin. 

Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh 

manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi 

sebagaian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit 

dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darahdan juga 

disuplai langsung ke fleksus arteri kecil melalui anastomosis 

arteriovnenosa yang mengandung banyak otot. 

 Kecepatan aliran darah fleksus arteriovenos yang cukup tinggi 

(kadang mencapai 30% total curah jantung) akan menyebabkan konduksi 

panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efesien. Dengan demikian, 

kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu 

tubuh. 

Pencemaran udara adalah kehadiran suatu atau lebih substansi 

fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu 

estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat 

ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan 

manusia.beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, 

radiasi atau polusi cahaya dianngapsebagai polusi udara. Sifat alami udra 
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mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan 

lokal, regional, maupun global. 

 Sumber polusi udara pencemarudara dibedakan menjadi dua yaitu, 

pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah 

subtansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemar 

udara. [karbon monoksida] adalah sebuah contoh dari pencemar sekunder 

adalah substansi pencemar yang terbentuk dari rekasi pencemar-pencemar 

primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah 

sebuh contoh dari pencemaran udara sekunder. 

3. Patofisiologi   

  Secara teoritis kenaikan suhu pada infeksi dinilai menguntungkan, oleh 

karena itu aliran darah makin cepat sehingga makanan dan oksigen makin lancar. 

Namun kalu suhu terlalu tinggi (diatas 38
0
C) pasien mulai merasa tidak nyaman, 

aliran darah cepat, jumlah darah untuk mengaliri organ vital (otak, jantung, paru) 

bertambah, sehingga volume darah ke ekstremitas dikurangi, akibat ujung 

kaki/tangan teraba dingin.demam yang tinggi memacu metabolisme yang sangat 

cepat, jantung dipompa lebih kuat dan cepat, frekunsi napas lebih cepat. Dehidrasi 

terjadi akibat penguapan kulit dan paru dan disertai dengan ketidakseimbangan 

elektrolit, yang mendorong suhu makin tinggi. Kerusakan jaringan akan terjadi 

bila suhu tubuh lebih tinggi dari 41
0
C, terutama pada jaringan otak dan otot yang 

bersifat permanen. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan batang otak, 

terjadi kejang, koma sampai kelumpuhan. Kerusakan otot yang terjadi berupa 

rabdomiolisi dengan akibat terjadinya mioglobinemia 

4. Klasifikasi Demam. 

Menurut Irda (2010), suhu tubuh dibagi menjadi: 

a. Hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36
0
C 
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b. Normal, bila suhu tubuh antar 36-37,5
0
C 

c. Febris/pireksia, bila suhu tubuh antara 37,5 - 40
0
C 

d. Hipertermi, bila suhu tubuh lebih dari 40
0
C 

5. Menifestasi klinis. 

Sewaktu demam berlansung, akan terlihat berbagai gejala klinis pada 

demamnya. Ada 3 fase yang terjadi selam demam berlansung yaitu: 

a. Fase I: Awal (Awitan dingin atau menggigil) 

1) Peningkatan denyut jantung 

2) Peningkatan laju dan kedalaman penafasan 

3) Menggigil akibat tegangan dan kontraksi otot 

4) Kulit pucat dan dingin karena vasokontriksi 

5) Merangsang sensasi dingin 

6) Dasar kuku mengalami sianosis karena vasokontriksi 

7) Rambut kulit berdiri 

8) Pengeluaran keringat berlebihan 

9) Peningkatn suhu tubuh 

b. Fase II: Proses demam  

1) Proses menggigil lenyap  

2) Kulit tesa hangat/panas  

3) Merasa tidak panas atau dingin 

4) Peningkatan nadi dan laju pernafasan 

5) Peningkatan rasa haus 

6) Dehidrasi ringan hingga berat 

7) mengantuk, delerium, atau kejang akibat iritasi sel saraf 

8) lesi milut herpetik 

9) kehilangan nafsu makan (jika demam memanjang) 
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10) kelemahan, ketelitihan,dan nyeri ringan pada otot akibat katabolisme 

protein. 

c. Fase III: Pemulihan 

1) Kulit tampak merah dan hangat 

2) Berkeringat  

3) Menggigil ringan 

4) Kemungkinan mengalami dehidrasi 

Pada mekanisme tubuh alami, demam yang terjadi dalam diri manusia 

bermanfaat sebagaiproses imun pada proses ini, terjadi pelepasan interleukin -1 

yang akan mengaktifkan sel T. Suhu tinggi (demam) juga berfunsi meningkatkan 

keaktifkan sel T dan B terhadap organisme pathogen. Namun konsekuensi demam 

secara umum tibul segera setelah pembangkitan demam (peningkatan suhu). 

Perubahan anatomis kulit dan metabolisme menimbulkan konsekuensi berupa 

gangguan keseimbangan cairan tubuh, peningkatan metabolisme, juga 

peningkatan kadar sisa metabolisme. Selain itu, pada keadaan tertentu demam 

dapat mengaktifkan kejang (Irda, 2010). 

6. Penatalaksanaan Demam. 

Terdapat beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatur suhu 

tubuh yaitu dengan cara medis dan non medis, yang pertama adalah dengan 

pemberian obat antripretik seperti dengan ibuprofen, parasatamol asam 

mefenamat, aspirin. Cara yang kedua dengan cara fisik seperti dengan kompres 

hangat, batasi aktifitas penderita yang demam, cegah dehidrasi. Sedangkan cara 

yang ketiga adalah dengan cara herbal (Hidayat, 2016). 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh yaitu 

terapi farmakologi penggunaan obat antipiretik dan nonfarmakologis. Upaya 

nonfarmakologis yang dapat dilakukan yaitu mengenakan pakain tipis, lebih 
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sering minum, banyak istirahat, mandi dengan air hangat, memberi kompres dan 

upaya farmakologis yaitu memberikan obat penurunan panas (Aden, 2010). 

Selain penggunaan obat antipiretik, penurunan suhu tubuh dapat dilakukan 

secara fisik (non farmakologik) yaitu dengan penggunaan energi panas melalui 

metode konduksi dan evaporasi. Metode konduksi yaitu perpindahan panas dari 

suatu objek lain dengan kontak langsung. Ketika kulit hangat menyentuh yang 

hangat maka akan terjadi perpindahan panas melalui evaporasi, sehingga 

perpindahan energi panas berubah menjadi gas (Etika, 2017). 

Contoh dari metode konduksi dan evaporasi adalah penggunaan kompres 

hangat, dan juga dapat dilakukan dengan obat tradisional. Obat tradisional adalah 

obat  yang diolah secara tradisional dan diajarkan secara turun temurun 

berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan 

setempat. Dari hasil berbagai penelitian, obat tradisonal terbukti memiliki efek 

samping yang minim bahkan tanpa menimbulkan efek samping, karena bahan 

kimia yang terkandung dalam tanaman obat tradisional sebagian besar dapat 

dimetabolisme oleh tubuh (Etika, 2017). Obat tradisional ha rganya murah dan 

terjangkau oleh setiap kalangan masyrakat dan mudah didapat karena jumlahnya 

melimpah (Etika, 2017).  

Selain dengan menggunakan kompres, salah satu penanganan yang dapat 

dilakukan dalam penanganan demam adalah dengan memperhatikan status gizi 

seseorang. Status gizi juga mempengaruhi keberhasilan pemberian kompres 

karena seseorang dengan malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan 

kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat 

makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolism. Suhu tubuh dapat 

mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang atau 

berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin (Roihatul, 2017). 
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Beberapa bukti penelitian menunjukkan dampak positif demam yaitu 

memicu pertambahan jumlah leukosit serta meningkatkan fungsi interferon yang 

membantu leukosit memerangi mikrootganisme. Dampak  negatif  dari demam 

yang dapat membahayakan anak antara lain dehidrasi, kekurangan oksigen, 

kerusakan neurologis, dan kejang demam/ febrile convulsions. Demam harus 

ditangani dengan benar agar terjadinya dampak negative menjadi minimal (Etika, 

2017). 

Dampak bisa ditimbulkan oleh adanya demam ada dua macam yaitu sisi 

positif dan sisi negatif. Sisi positif demam adalah sebagai mekanisme pertahanan 

yang dibutuhkan sebagai salah satu bentuk perlawana tubuh terhadap infeksi, 

namun terjadinya demam juga disertai dengan hal-hal yang harus diberikan 

perhatian yang tinggi pada oarang tua yang diantaranya: peningkatan resiko 

dehidrasi, kemungkinan bisa kekurangan oksigen,  demam diatas 42
o
C sangat 

jarang sekali menyebabkan kerusakan neurologis (kekurangan saraf),  kejang 

demam, demam seringkali di ikuti dengan gejala lain seperti lemas, nyeri otot 

sakit kepala, dan menurunya nafsu makan (Hidayat, 2016). 

7. Pencegahan  

Usaha pencegahan dapat di bagi atas:  

a. Usaha menghadapi lingkungan hidup seperti: penyediaan air minum yang 

memenuhi syarat, pembuangan kotoran manusia yang higienis, pemberantasan 

lalat, dan pengawasan trhadap penjual makan. 

b. Usaha terhadap manusia seperti: imunisai, menemukan dan mengobati cerrier 

dan pendidikan  kesehatan masyarakat.Vaksin yang digunakan untuk imunisasi 

adalah, vaksin yang dibuat dari salmonella typhosa yang di matikan dan vaksin 

yang di buat dari strai salmonella yang dilemahkan (Suhaemi, 2010). 
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 Menurut Isnayani. (2012). Dalam upaya pencegahan demam pada anak, 

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Jaga kondisi kesehatan lingkungan. 

2. Penyediaan air minum yang memenuhi syarat. 

3. Pembuangan sampah dan kotoran manusia pada tempatnya. 

4. Makan makanan yang bersih dan sehat. 

5. Jaga biasakan anak jajan sembarangan. 

6. Pemberatasan lalat seperti dengan kipas angin, lem lalat, lilin, plastik bening 

yang diisi air, jeruk lemon, apel dan cengkeh, atau gunakan obat atau 

semprotan pembasmi serangga. 

B. Tinjauan Umum Tentang Kompres Bawang Merah. 

1. Pengertian Kompres Bawang 

Bawang merah (Allium Cepa var. Ascalonicum) merupakan sayuran umbi 

yang multiguna, dapat digunakan sebagai bumbu masakan, sayuran penyedap 

masakan, disamping sebagai obat tradisional karena efek antiseptik senyawa 

analin dan alisin yang dikandungnya. Kini bawang merah memberikan solusi 

yang merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai obat 

kesehatan. Adapun fungsi dalam pengobatan tradisional, bawang merah juga bisa 

mengurangi resiko kolestrol, serangan jantung, kanker hingga radang. Secara 

ilmia kandungan sulfur dalam bawang merah yang dikonsumsi secarateratur dapat 

menurunkan kolestrol dan menghilangkan gumpalan darah, sedangkan kandungan 

flavon-glikosida berfungsi sebagai anti radang dan pembunuh bakteri. Untuk 

penurunan demam sendiri menggunakan ubi bawang merah kandungan kimianya 

minyak katsiri, metilaiin, dihidroliin, zat pati, peptide, kuersetin, sapoin, 

fitohormon dan vitamin). Manfaat bawang merah sudah banyak di ketahui, di 

masyarakat sering digunakansebagai bumbu masakan, selain itu juga sebagai obat 
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tradisional bisa menurunkan panas pada anak tanpa zat kimia dengan efek 

samping yang minimal (Suryono, 2012). 

Ramuan herbal peredam demam dengan bawang merah secara turun 

temurun sudah diwariskan dan tak kalah manjur dari obat herbal yang lainnya. 

Disamping itu bawang merah merupakan sayuran umbi yang cukup multiguna 

bawang merah memiliki fungsi membantu mengatasi menurunkan suhu tubuh, 

menurunkan kadar kolestrol, mengobati kencing manis, mamacu enzim 

pencernaan, batuk, peluruh haid, dan peluruh air seni. Sedangkan manfaatnya 

adalah sebagai mumbuh masakan, selain itu juga sabagai obat tradisional biasa 

menurunkan panas pada anak tanpa zat kimia dengan efek samping yang minimal. 

Kompres bawang merah cepat menurunkan suhu tubuh anak dengan 

demam. Fakta tersebut terjadi karena intervensi tersebut pada penanganan 

umumnya menggunkan prinsip radiasi, konduksi, konveksi dan evaporasi serta 

kandungan ynag terdapat dalam bawang merah terdapt  zat yang dapat 

menurunkan suhu tubuh.  Kandungan bawang merah yang dapat menurunkan 

suhu antara lain floroglusin, sikloaliin,metialiin, kaemferol, dan minyak atsiri 

(Etika, 2017). 

Gerusan bawang merah dipermukaan kulit membuat pembuluh darah vena 

berubah ukuran yang diatur oleh hipotalamus anterior uantuk mengontrol 

pengeluaran panas, sehingga terjadi vasodilitasi (pelebaran) pembuluh darah dan 

hambatan produksi panas. Darah didistribusi kembli ke pembuluh darah 

permukaan untuk meningkatkan pengeluaran panas. Terjadinya vasodilatasi ini 

menyebabkan pembuangan panas melalui kulit meningkat, pori-pori membesar, 

dan pengeluaran panas secara evaporasi (berkeringat) yang diharapkan akan 

terjadi penurunan suhu tubuh mencapai keadaan normal kembali (Etika, 2017). 
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2. Kandungan Bawang Merah 

Bawang merah dapat digunakan untuk mengompres. Hal ini disebabkan 

bawang merah mengandung senyawa sulfu organic yaitu Allylcysteine sulfoxide 

(Alliin) yang berfungsi menghancurkan pembentukan pembekuan darah. Hal 

tersebut membuat peredaran darah lancar sehingga panas dari dalam tubuh dapat 

lebih mudah disalurkan ke pembuluh darah tepi. Senyawa Alliin mempunyai sifat 

mudah menguap  terutama  pada suhu 20
0
C hingga 40

0
C. Bawang merah yang 

gerus akan melepaskan enzim alliinase yang berfungsi sebagai katalisator untuk 

alliin yang akan bereaksi dengan senyawa lainnya. Reaksi tersebut akan terjadi 

dalam waktu 10-60 detik. Agar reaksi ini tidak cepet terjadi, maka pada gerusan 

bawang dapat ditambahkan minyak. Bawang merah bersifat sebagai isolator 

karena memiliki kalor jenis yaitu 0,9 kkal/kg
0
C (Etika, 2014). 

Kandungan bawang merah yang dapat mengobati  demam antara lain: 

floroglusin, sikloaliin, metialiin, dan kaemferol yang dapat menurunkan suhu 

tubuh; dan minyak atsiri yang dapat melancarkan peredaran darah (Etika, 2017). 

Kandungan minyak atsiri dalam bawang merah juga dapat melancarkan peredaran 

darah sehingga peredaran darah menjadi lancar. Kandungan lain dari bawang 

merah yang dapat menurunkan suhu tubuh adalah florogusin, sikloaliin,  metialiin, 

dan kaemferol (Etika, 2017). 

Efek hangat dari bawang merah bekerja dengan cara penggunaan energi 

panas melalui metode konduksi dan evaporasi, yaitu perpindahan panas dari suatu 

objek lain dengan kontak langsung. Ketika kulit hangat menyentuh yang haangat 

maka akan terjadi perpindahan panas melalui evaporosi, ssehingga perpindahan 

energi panas berubah menjadi gas (Etika, 2014). 

3. Patomekanisme Kandungan Bawang Merah  

Menurut Etika (2017) patomekanisme kandungan bawanag merah yaitu: 
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a. Sulfu organice yaitu Allylcysteine sulfoxide (Alliin) yang berfungsi 

menghancurkan pembentukan pembekuan darah. Hal tersebut membuat 

peredaran darah lancar sehingga panas dari dalam tubuh dapat lebih mudah 

disalurkan ke pembuluh darah tepi. 

b. Minyak atsiri dalam bawang merah berfungsi untuk melancarkan peredaran 

darah sehingga peredaran darah menjadi lancar. 

c. Florogusin, Sikoaliin, Metialiin, Kaemferol berfunsi untuk menurunkan suhu 

tubuh. 

C. Tinjauan Umum Kompres Air Hangat  

1. Pengertian Kompres Hangat  

Kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh anak demam karena tubuh 

dapat melepaskan panas melalui empat cara yaitu radiasi, konduksi, konveksi dan 

evaporasi. Secara umum tubuh akan melepaskan panas melalui proses konduksi 

yaitu perpindahan panas akibat paparan langsung kulit denag benda-benda yang 

ada disekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme 

konduksi sangat kecil, sedangkan evoprosi (pengeluaran air dari kulit) dapat 

memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap satu gram air yang mengalami 

evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilo kalori. 

Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 

450-600 ml. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus menerus dengan 

kecepatan 12-16 kalori per jam (Dwi, 2011). 

Upaya yang telah dilaksanakan sejak jaman dahulu untuk menurunkan 

panas adalah kompres mamakai air pada dahi, belakang kepala, kedua ketiak, dan 

kedua lipatan paha. Dampak fisiologis dari kompres hangat adalah pelunakan 

jaringan fibrosa, membuat otak tubuh lebih rileks, menurunkan atau 

menghilangkan rasa nyeri, dan memperlancar pasokan aliran darah. 
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Konkretnya, kompres dapat diletakkan tak hanya di dahi / kening dan 

ketiak, tapi juga perut atau dibagian tubuh yang lurus dan terbuka. Bisa juga 

diletakkan di wilayah yang terdapat pembuluh darah besar, semisal leher, 

selangkangan maupun lipatan paha. jangan menggunakan alkohol sebagai 

kompres anak. Alkohol dapat menyebabkan intoksikasi  atau keracunan alkohol. 

Jika alkohol dibalurkan ke tubuh, upaya dapat terhirup si sakit. Ini bisa 

mengganggususunan saraf pusat. Selain itu, alkohol pun mudah terbakar, sehingga 

berbahaya (Irda, 2010).   

Pemberian kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke 

hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap 

panas dihipotalamus dirangsang, sistem efektor mengeluarkan sinyal yang 

memulai berkeringat dan vasodilatasi perifer.perubahan ukuran pembuluh darah 

diatur oleh pusat vasomotor pada medulla oblongata dari tangkai otak, dibawah 

pengaruh hipotalamik bagian anterior sehingga terjadi vasodilatasi. Terjadi 

vasodilatasi ini menyebabkan pembungan / kehilangan energi / panas melalui kulit 

meningkat (berkeringat), diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga 

mancapai keadaan normal kembali (Irda, 2010). 

Kompres hangat adalah suatu prosedur menggunakan kain / handuk yang 

telah dicelupkan pada air hangat yang ditempel pada bgian tertentu. Pemberian 

kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus 

melalui sumsum tulang belakang. Sistem efektor mengeluarkan sinyal untuk 

berkeringat dan vasodilatasi perifer. Terjadi vasodilatasi ini menyebakan 

pembuangan energi / panas melalui keringat, sehingga suhu tubuh menurun. 

Manfaat kopres hangat ini adalah menurunkan suhu tubuh dan memberi rasa 

nyaman (Roihatul, 2017).  
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Kompres air hangat yaitu untuk membantu melebarkan pembuluh darah 

dan membuka pori-pori kulit sehingga pelepasan panas menjadi optimal  dan lebih 

cepat. Caranya, celupkan handuk kecil ke dalam air hangat dengan suhu sekitar 

suhu tubuh yang ditempelkan pada bagian  tubuh tertentu. Pemberian kompres 

hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui 

sumsung tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas 

dihipotalamus dirangsan, sistem efektor mengeluarkan sinyal yang memulai 

berkeringat dan vasodilatasi perifer. Perubahan ukuran pembuluh darah diatur 

oleh pusat vasomotor pada medulla oblongata dari tangkai otak, dibawah 

pengaruh hipotalamik bagian anterior sehingga terjadi vasolidatasi. Terjadinya 

vasolidatasi ini menyebabkan pembungan/kehilangan energi/panas melalui kulit 

meningkat (berkeringat), diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga 

mencapai keadaan normal kembali (Irda, 2010). 

Efek dari kompres hangat dan memberikan respon fisiologis yang berbeda. 

Efek dari kompres hangat untuk meningkatkan aliran darah ke bagian yang 

terinjur. Pemberian kompres hangat yang berkelanjutan berbahaya terhadap sel 

epitel, menyebabakan kemerahan, kelemahan lokal, dan bisa terjadi kelepuhan. 

Kompres hangat diberikan satu jam atau lebih (Irda, 2010). Sebagian besar 

tindakan penatalaksanaan oleh orang tua terhadap anak yang mengalami demam 

berdasarkan kebiasaan dan bersifat turun temurun. 

2. Tujuan Kompres Air Hangat  

 Tujuan utama kompres  hangat adalah menurunkan demam secepat 

mungkin untuk menghindari timbulnya efek samping demam seperti kejang atau 

penurunan kesadaran. Selain itu, kompres juga beertujuan menurunkan suhu di 

permukaan tubuh. Turunnya suhu diharapan terjadi lewat panas tubuh yang 

digunakan untuk menguapkan air pada kain kompres. Kompres hangat juga 
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bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, membantu tubuh beradaptasi  dengan 

suhu tubuh yang meningkat agar tidak meningkat (Irda, 2010). 

D. Tinjauan Umum Tumbuh Kembang Anak 

Tumbuh kembang anak merupakan proses berkesinambungan yang terjadi 

sejak konsepsi dan terus berlangsung sampai dewasa. Tumbuh kembang 

sebenarnya mencakup peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan 

sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan (growth) 

bersifat kuantitatif dan perkembangan (development) bersifat kuantitatif dan 

kualitatif (Soetjiningsih, 2013). 

Anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari delapan belas tahun 

dan masa tubuh kembang. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan 

perkembangan yang dimulai dari (0-1) usia bermain/toodler (1-3 tahun), 

prasekolah (3-6 tahun), usia sekolah (6-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun) 

(Hidayat, 2008).  
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E. Kerangka Teori  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori  

 

   

  Bagan 2.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

Demam Penatalaksanaan 

Faktor – Faktor yang 

mempengaruhi demam: 

1. Infeksi: 

a. Virus  

b. Bakteri  

c. Parasit  

d. Jamur  

2.  Paparan panas (overnating) 

(Etika,2017). 

 

 

 

Farmakologi

ii  

Non Farmakologi 

Menurut Aden (2010)  

1. Pemberian  antipiretik  

2. Pemberian cairan 

3. Berikan pakain yang 

tipis 

4. Edukasi orang tua  

Kompres Irisan 

Bawang Merah 

Kompres Air Hangat 

Kompres irisan bawang merah 

merupakan salah satu teknik pengobatan 

non famakologi untuk menurunkan suhu 

tubuh dengan  kandungan bawang merah 

yaitu Alliin dan minyak atsiri yang 

dapat melancarkan peredaran darah  

sedangkan kandungan lain dari 

bawang merah yang dapat 

menurunkan suhu tubuh yaitu 

florogusin, sikloaliin, metialin, dan 

kaemferol (Etika, 2017). 

Kompres air hangat 

merupakan sala satu teknik 

secara fisik  (non 

farmakologi) yaitu dengan 

penggunaan energi panas 

melalui metode konduksi dan 

evaprorasi (Dewi, 2011). 
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F. Kerangka Konsep  

 

Variable Independen     Variabel Dependen 

  

 

      

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

  Keterangan: 

    = Variable yang diteliti  

    = Variabel yang tidak diteliti  

    = Penghubung  variabel  

    = Variabel Perancu 

 

 

 

Bawang Merah 

 
Suhu Tubuh 

 Air Hangat 

1. Farmakologi  

2. Lingkungan 

3. Status gizi 

4. Aktivitas  

5. Kecepatan metabolisme basal 

6. Sirkulasi celebral 

7. Ransangan saraf simpatis 

8. Hormon 

9. Peradangan  

10. Gangguan organ 
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G. Kerangka Kerja 

Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Kerangka Kerja 

Pengambilan Data Awal 

AWAL 

Populasi Anak yang 

Dirawat RSUD  

Menentukan Sampel 

yang memenuhi kriteria 

inklusi  

Informed Consent 

Pre –Test (Mengukur  Suhu Tubuh) 

Kelompok Perilaku 

  Bawang Merah 

INTERVENSI 

Post –Test (Mengukur Suhu Tubuh) 

Analisa Data 

Menyajikan  Hasil  

Penelitian 

Membuat Kesimpulan 

Hasil Penelitian 

Air Hangat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan 

peneliti. Peneliti menggunakan desain peneliti untuk mempermudah menentukan 

recana penelitian sesuai dengan tujuan peneliti (Azis, 2009). 

Berdasarkan penelitian ini maka desain yang digunakan adalah Quasi 

Experiment dengan pendekatan Pre-test Post-test yaitu untuk mengkaji efektivitas  

antara dua kelompok. 

Tabel 3.1 

Desain Penaliti Quasi Experiment Pre-test Post-test 

 Subjek  Pre-test Treatmen  Post-test 

KP1 P1 X1 P1 

KP2 P2 X2 P2 

Keterangan: 

KP1 : Kelompok Perlakuan Kompres  Irisan Bawang Merah 

KP2 : Kelompok Perlakuan Kompres Air Hangat 

P1 :Observasi Sebelum Perlakuan Kompres  Irisan Bawang Merah 

P2 : Observasi Sebelum Perlakuan Kompres Air Hangat 

X1 : Diberi  Kompres Irisan Bawang Merah 

X2 :Diberi Kompres Air Hangat  

P1 : Observasi Setelah Perlakuan Kompres Irisan Bawang Merah 

P2  : Obsvasi Setelah Perlakuan Kompres Air Hangat 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitan  

Penelitian ini dilakukan di ruang rawat inap ruang perawatan 2 RSUD Syech 

Yusuf Kab. Gowa 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17-31 Oktober 2018 

C.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Istilah populasi digunakan untuk menyatakan pengertian kelompok yang 

menjadi awal dari sebuah sampel dipilih. Dengan demikian, populasi diartikan 

sebagai himpunan semua objek atau satuan yang akan dipelajari berdasarkan 

sampel (Tiro dan Arbianingsih, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua anak yang mengalami demam dan yang dirawat inap di ruang perawatan 

anak di Rumah Sakit. 

2. Sampel  

 Sampel merupakan bagian populasi yang akaan diteliti atau sebagai 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian kepera 

watan kriteria sampel dapat meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi , 

dimana kriteria tersebut menentukan dapat atau tidaknya sampel yang akan 

digunakan. Teknik pengambilan sampel dengan Purposive Sampling. Pada 

penelitian ini sampel penelitian sebanyak 60 responden di RSUD Syech Yusuf, 

Sampel dengan kriteria sebagai brikut: 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subyek penelitian dapat mawakili 

dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria 

inklusi dari penelitian ini adalah: 
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1. Pasien anak yang menderita demam  

2. Anak yang orang tuanya bersedia menjadi responden  

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat 

mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sabagai sampel. Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah:  

1. Anak yang mempunyai riwayat sakit kronik 

2. Anak dengan status gizi kurang/buruk  

3. Orang tua yang tidak mau anaknya dijadikan sampel  

3. Besar Sampel  

  Besar sampel dihitung  berdasarkan  rumus Estimating the difference 

between two population means dan penentuan nilai mean dan standar deviasi 

untuk kelompok kompres bawang merah dan kompres air hangat mengacu 

pada penelitian (Etika, Anies, Hari, 2014). 

Gambar 3.2 Rumus Besar Sampel 
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Hasil perhitungan besar sampel sebanyak 60 dan jumlah sampel dalam penelitian 

kompres irisan bawang merah terdiri dari 30 responden dan kompres air hangat 

juga terdiri dari 30 responden. 

D. Pengunaan Data 

1. Data Pimer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsubng dari  sumber 

penelitian. 

2. Data Sekunder  

Data yang pengumpulannya tidak dilakukan sediri oleh peneliti,tetapi diperoleh 

dari pihak lain, dalam hal ini peneliti mengambil dari dokumentasi yang 

dimiliki Rumah Sakit. 

E. Pengolahan dan Analis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

komputer. Adapun untuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengolahan 

data primer dari variabel dependen dn variabel independen adalah sebagai 

berikut: 

a. Editing  

Merupakan langkah untuk memeriksa ulang kebenaran data yang telah 

dikumpulkan. 

b. Coding  

Kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri dari 

beberapa kategori dengan tujuan untuk memudahkan proses pengolahan dan 

analisis data melalui computer. 
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c. Processing  

Poin di mulai dengan proses memasukkan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam data base computer dalam sistem program SPSS kemudin membut 

distribusi ferkunsi sederhana atau membuat table kontingenis. 

d. Cleaning  

Merupakan proses pengecekan kembali data yang sudah di entri apakah ada 

kesalahan atau tidak. 

2. Analisis Data  

a. Analisis Univariat 

  Analisis uniavariat dilakuakn untuk membandingkan antara subjek yang 

diberi kompres bawang merah dan kompres air hangat. 

b. Analisis Bivariat  

Analisa bivariat adalah analisis yang dialakuakan untuk membandingkan 

kefektivitasan antara komres bawang merah dan kompres air hangat dengan 

menggunakan uji paired t-test. 

F. Penyaji Data  

Data yang diperoleh diolah menggunakan program statistik computer yaitu 

analisa Unuvariat dan bivariat menggunakan tabel distribusu frekuensi. 

G. Masalah Etika Penelitian 

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalahyang sangat 

penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung. Etika yang         

perlu dan harus diperhatikan adalah:  

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity) 

Penelitian perlu memberikan hak-hak subyek untuk mendapatkan 

informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta 
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memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (autonomy). 

Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan 

martabak manusia adalah peneliti mempersiap kanformulir persetujuan 

subyek (informed consent) yang terdiri dari : 

a. Penjelasan manfaat penelitian  

b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat 

ditimbulkan. 

c. Penjelasan manfaat yang akan didaptkan. 

d. Persetujuan penelitidapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 

berkaitan dengan prosedur penelitian. 

e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja. 

f. Jaminan anominitas dan kerahasiaab. 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (respect for 

privacy and confidentiality). 

setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan 

kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat 

terbukanya informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang 

menginginkan iformasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti 

perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, 

peneliti tidak menampilkan informasi mengenai identitas baik nama 

maupun alamat asal subyek dalam kuisioner dan alat ukur apapun untuk 

menjaga aninimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti 

menggunakan koding (inisial atau identification member) sebagai identitas 

responden. 
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3. Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiviness) 

Prinsip keadilan memiliki konotasi terbuka dan adil. Untuk memenuhi 

keterbukaan, penelitian secara jujur, hati-hati, profesional, berperi 

kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, 

kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. 

Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan 

yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam 

teori, namun yang terpenting adalah bagaimana keuntungan dan beban 

harus didistribusikan diantara anggota kelompok masyarakat. Prinsip 

keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan 

keuntungan dan beban secar merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, 

kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur 

penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek kedilan gender dan hak 

subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, 

maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.  

4. Mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (boloncing 

harms and benefits) 

Peneliti melaksanaakan berbagai penelitian sesuai dengan prosedur 

penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin 

bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan ditingkat populasi 

(beneficence). Penelitian meminimalisasi dampak yang merugikan bagi 

subyek (nonmalaficence). Apabila intervensi penlitian berpotensi 

mengakibatkan cedera atau sakit, maka subyek dikeluarkan dari kegiatan 

penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan maupun kematian 

subyek penelitian. 



 

44 
 

      BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 

Lokasi penelitian dilakukan di RSUD Syekh Yusuf  Kab. Gowa.  

1) Sejarah Singkat RSUD Syekh Yusuf Kab.Gowa  

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dibagun sejak 

tauhun 1982 dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Sungguminasa dengan 

klasifikasi D. Kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 537/Menkes/SKVI/1996 tanggal 5 juli 1996, menjadi Rumah Sakit 

Kelas C, kemudian berubah menjadi Kantor Pelayanan Kesehatan berdasarkan 

Perda Nomor 48 Tahun 2001, tanggal 31 Desember 2001. Pada tahun 2003 

melalui Surat keputusan Bupati Gowa Norma 90/Tahun 2003 berubah nama 

dari Kantor Pelayanan Kesehatan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. 

Nomor 995/Menkes/SK/X12008 tanggal 29 Oktober 2008 mengalami 

Peningkatan dari Kelas C menjadi Kelas B. Berdasarkan Perda Kabupaten 

Gowa Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 04 Mei 2009 tentang perubahan atas Perda 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembagunan Daerah, Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Gowa, 

yang mempunyai fungsi koordinasi  dan perumusan kebijakan pelaksanaan 

serta fungsi Pelayanan Masyarakat yang dipimpin oleh Seseorang Direktur 

yang berada dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekertariat Daerah. 

2) Visi, Misi dan Tujuan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 

a. Visi  

“Rumah-Sakit Unggulan dan Terdepan di Sulawesi Selatan”.
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b. Misi  

1) Menjadi pusat rujukan di Sulawesi Selatan Bagian selatan. 

2) Terpenuhinya Kepuasan Pelanggan dengan Pelayanan Prima. 

c. Tujuan  

1) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, akurat dan 

aman yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

2) Meningkatkan kualiatas, kuantitas, kompetensi dan profesionalisme 

SDM. 

3) Menyediakan sarana prasarana utama dan penunjang yang aman dan 

mutakhir- sesuai perkembangan iptek.  

3) Fasilitas Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 

Adapun Fasilitas Pelayanan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa adalah:  

a. Instlasi Gawat Darurat (IGD) 

Sistem pelayanan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Syekh Yusuf Kab. 

Gowa merupakan sistem terpadu pelayanan 24 jam. Pelayanan sistem 

triage, penderita dipilih dan dilayani berdasarkan kondisi dan riwayat 

penyakit pasien serta tingkat kegawatannya. Tersedianya Ambulans 

dengan 8 (delapan) Unit, yaitu 4 (empat) unit Ambulans rujukan, 2 

(dua) unit Ambulans jenazah dan 2 (dua) unit Ambulans siaga 

bencana, yang dilengkapi denganrodio komunikasi dan alat bantu di 

dalam ambulans RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa. 

b. Instalasi Rawat Jalan (IRJ) 

Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa terdiri dari : 

1) Poliklinik Penyakit Dalam  

2) Poliklinik Bedah 

3) Poliklinik THT 
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4) Poliklinik Syaraf  

5) Poliklinik Anak  

6) Poliklinik Gigi dan Mulut 

7) Poliklinik Mata  

8) Poliklinik Jiwa 

9) Poliklinik Kulit dan Kelamin 

10) Poliklinik Orthopedi   

11) Poliklinik KIA Obgyn 

12) Poliklinik Gizi 

c. Instalasi Rawat Inap (IRNA) 

Pelayanan di Instalasi Rawat Inap dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :  

1) Rawat Inap Perawatan I Penyakit Dalam I Intema (Melati) 

2) Rawat Inap Perawatan II Penyakit Anak (Asoka) 

3) Rawat Inap Perawatan III Obstetri, Gynecologi, Perinatologi 

(Mawar) 

4) Rawat Inap Perawatan IV Penyakit Bedah (Kamboja) 

5) Rawat Inap Perawatan VII Penyakit Dalam I Intema (Tulip) 

d. Instalasi Penunjang yang trrdiri dari : 

1) Instalasi Farmasi  

2) Instalasi Radiologi 

3) Instalasi Laboratorium 

4) Instalasi Kamar Operasi  

5) Instalasi Rehabilitasi Medik/ Fisioterapi 

6) Pelayanan jenazah 
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B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksan akan mulai tanggal 17- 27 Oktober 2018. Jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitiana ini sebanyak 60 responden yaitu 30 

kompres irisan bawang merah dan 30 kompres air hangat. Berdasarkan hasil dari 

pengolahan datang telah dilakuakan kemudian disajikan dalaam bentuk tabel 

distribusi frekuensi analisa univariat dan analisa bivariat sebagai berikut: 

1.  Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden untuk Intervensi Kompres Irisan Bawang 

Merah dan Kompres Air Hangat. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan distribusi frekuensi usia, 

jenis kelamin.  Pada kelompok kompres irisan bawang merah didapatkan 

distribusi usia adalah sebagian besar responden berumur 1-11 bulan 

sebanyak 11 orang (36,7%) dan 1-4 tahun sebanyak 10 orang (33,3%) dan 

umur 6-10 tahun sebanyak 3 orang (10,0%) serta umur 11-13 tahun 

sebanyak 6 orang (20,0%). Sedangkan pada kelompok kompres air hangat, 

didapatkan distribusi usia responden adalah sebagian besar responden 

berumur 1-11 bulan sebanyak 8 orang (26,7%) dan umur 1-4 tahun 

sebanyak 18 orang (60,0%) serta umur 11-13 tahun sebanyak 4 orang 

(13,3%). 

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi frekuensi jenis kelamin yaitu 

pada kelompok kompres irisan bawang merah sebagian besar berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 18 orang (60,0%) dan perempuan 12 orang 

(40,0%). Sedangkan pada kelompok kompres air hangat didapatkan 

sebagian besar jenis kelamin laki-liki 25 orang (83,3%) dan perempuan 5 

orang (16,7%). 
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Dilihat Dari Umur Anak Yang 

Mengalami Demam 

Karekteristik Responden Kompres irisan bawang 

merah 

Kompres air hangat 

F %  f  % 

Umur   

1-11 bln(Bayi)   

1-4 thn (Balita) 

6-10  thn (kanak-kanak) 

11-13 thn  (Remaja awal) 

11 

10 

3 

6 

36,7 

33,3 

10,0 

20,0 

8 

18 

- 

4 

26,7 

 60,0 

- 

13,3 

Total  30 100,0 30 100,0 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

18 

12 

60,0 

40,0 

25 

5 

83,3 

16,7 

Total  30 100,0 30 100,0 

 Sumber : Data Primer, 2018 

b. Efektifitas Kompres Irisan Bawang Merah 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata suhu tubuh 

(Pre-tes) diberikan kompres irisan bawang merah yaitu 38,44 (SD 0,48), 

sedangkanra rata-rata suhu tubuh (Post-test) diberikan kompres irisan 

bawang merah yaitu 38,00 (SD 0,49), dimana nilai selisi rata-rata penurunan 

suhu tubuh antara Pre-test dan Post-test yaitu 0,44 maka dapat disimpulkan 

ada perbedaan penurunan suhu tubuh setelah pemberian kompres  irisan 

bawang merah pada anak. 

Tabel 4.2  

Perbedaan Penurunan Suhu Tubuh Setelah Pemberian Kompres 

Irisan Bawang Merah 

Variabel Mean Standar.Deviation Selisih Rerata  

Pre-Post 

Pre kompres irisan 

bawang merah 

 

Post kompres irisan 

bawang merah. 

38,44 
 
 

38,00 

0,48 

 
 

0,49 
 

 

 

0,44 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

 

 



49 
 

 

c. Efektivitas  Kompres Air Hangat 

 Berdasarkna hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata suhu tubuh 

sebelum diberikan kompres air hangat yaitu 38,27 (SD 0,39), sedangakan 

rata-rata suhu tubuh setelah diberikan kompres air hangat yaitu 37,27 (SD 

0,26), dimana nilai selisi rata-rata penurunan suhu tubuh antara Pre-test dan 

Post-test yaitu 1,00 maka dapat disimpulkan ada perbedaan penurunan suhu 

tubuh setelah pemberian kompres air hangat pada anak. 

 

Tabel 4.3 
Perbedaan penurunan suhu tubuh setelah pemberian 

 kompres air hangat 

Variabel Mean Standar.Deviator Selisih Rerata  

Pre-Post 

Pre kompres air 

hangat. 

 

Post kompres 

air hangat. 

38,27 
 
 

37,27 

0,39 

  

 

0,26 

 

1.00 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2018 

d. Efektivitas Antara Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air 

Hangat.  

Berdasarka uji statistics dengan Independen T-Test pada kelompok 

kompres irisan bawang merah rerata pada pre-test 38,44
o
C dan post-test 

38,00
o
C dan nilai p volue 0,001 . Sedangkan pada kelompok kompres air 

hangat rerata pada pre-test 38,27
o
C dan post-test 37,27

o
C dan nilai p volue 

0,000. Hal ini berarti bahwa kedua kelompok setelah diberikan perlakuan 

rerata suhu tubuh berbeda secara bermakna (p<0,05).  
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Tabel 4.4 

Perbandingan efektivitas antara kompres irisan bawang merah dan 

kompres air hangat. 

 

Kelompok Kompres Mean S.D Selisih 

Rerata 

Pre-post 

P  

Pre Bawang Merah 38,44 0,48 0,44      0,001 

 

 

   0,000 

Post Bawang Merah 38,00 0,49  

Pre Air Hangat 38,27 0,39  

Post Air Hangat 37,27 0.26 1.00 

Sumber : Analisis Data Primer, 2018 

C. Pembahasan    

1. Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah 

  Berdasarkan hasil penelitian uji Paired T-Test, menunjukkan bahwa 

pengukuran awal pada kelompok kompres irisan bawang merah (Pre-tes) 

nilainya yaitu  38,44
o
C, dan pada saat pengukuran akhir (Post-tast) yaitu 

38,00
O
C dan nilai selisi rata-rata antara Pre-test dan Post-test yaitu 0,44

o
C, 

maka dari itu dapat dismpulkan bahwa ada perbedaa yang siknifikan antara 

sebelum dan sesudah kompres irisan bawang terhadap penurunan suhu tubuh 

pada anak. 

    Kompres bawang merah  dapat mengendalikan demam karna bawang 

merah mengandung senyawa sulfur organice yaitu (Alliin) yang berfungsi 

menghancurkan pembentukan pembekuan darah hal trsebut membuat 

peredaran darah lancar sehingga panas dari dalam tubuhdapat lebih mudah 

disalurkan ke pembuluh darah tepi. Bawang merah yang dikompreskan akan 

melepaskan enzim allinase yang berfungsi sebagai katalisator untuk alliin yang 

akan bereaksi dengan senyawa lain misalnya kulit yang berfungsi 

menghancurkan bekuan darah. Kandungan minyak atsiri dalam bawang merah 

juga dapat melancarkan peredaran darah sehingga peredaran darah menjadi 

lancar. Kandungan lain dari bawang merah yang dapat menurunkan suhu tubuh 
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adah florogusin, sikoaliin, metiallin, dan kaemferol. Kompres irisan bawang 

merah dipermukaan kulit membuat pembuluh darah vena berubah ukuran yang 

diatur oleh hipotalamus anterior untuk mengontrol pengeluaran panas, 

sehingga terjadi vasolidatsi (pelebaran) pembuluh darah dan hambatan 

produksi panas. Darah didistribusi kembali ke pumbuluh darah permukaan 

untuk meningkatkan penguluaran panas. Terjadinya vasodilatasi ini 

menyebabkan pembuangan panas melaui kulit meningkat, pori-pori membesar, 

dan pengeluaran panas secara evaprosi (berkeringat) yang diharapkan akan 

terjadi penurunan suhu tubuh (Etika, 2017). 

 Islam telah memberitahukan kepada kita bahwa setiap apa yang diciptakan 

oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka 

bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau 

semuanya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Asy-Syu‟araa‟(26): 

7 

رِايٍما ۡوٖجاكَم ازَم ناكُهللالِّ ۡما َمۢ بَمۡتنَم افِايهَم ا ِا ۡرضِااكَم
ۡو ْناإِا َمىاٱۡۡلَم ا َمۡمايَمرَم ا٧ َموَم  

Terjemahnya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik?” (Depertemen Agama RI, 2005). 

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt senantiasa 

mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari 

alam, baik dari tumbuhan-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana 

ketiganya telah di jelaskan didalam Al-Qur‟an mengandung suatu zat/obat 

yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun 

tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt di bumi dapat 

menyembuhkan penyakit tertentu. 
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  Berdasarkan hasil penelitian sejalan dengan penelitian Rachmad pada 

tahun (2013), yang mengemukakan bahwa semakin besar massa bawang merah 

yang diberikan maka semakin sedikit jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

menurunkan suhu campuran, sehingga semakin efektif dalam menurunkan 

suhu. Sehingga dapat dikatakan bahwa bawang merah asli lebih efektif dalam 

menurunkan suhu dibandingkan dengan ekstrak bawangmerah, atau dengan 

kata lain ekstrak bawang merah tidak mempunyai pengaruh dalam penurunan 

suhu. 

Berdasarkan hasil penelitian sejalan dengan peneliti Santich dan Bone 

(2008) menyatakan bahwa penggunaan bawang merah juga merupakan 

pengobatan tradisonal Cina yang memandang demam sebagai ekspresi panas 

dalam menanggapi sebuah  patogen eksternal. Prinsip pengobatan berusaha 

membantu untuk spenuhnya mengekspresikan demam dan menghilangakan 

kelebihan panas, terutama malalui penggunaan obat-obat herbal. Septiatitin 

(2009) dan Tusilawati (2010) memiliki pendapat yang  sejalan dengan Holt dan 

Edwin yang menyatakan bahwa pengobatan herba yang dapat menurunkan 

demam pada anak adalah menggunakan baang merah. 

2. Efektivitas Kompres Air Hangat 

Berdasarkan hasil penelitian uji Paired T-Test, menunjukkan bahwa 

pengukuran awal pada kelompok kompres air hangat (Pre-tes) nilainya yaitu  

38,27
o
C, dan pada saat pengukuran akhir (Post-tast) yaitu 37,27

o
C dan nilai 

selisi rata-rata antara Pre-test dan Post-test yaitu 1,00
o
C, maka dari itu dapat 

dismpulkan bahwa ada perbedaa yang siknifikan antara sebelum dan sesudah 

kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak. 

Kompres air hangat yaitu untuk membantuk melebarkan pembuluh darah 

dan membuka pori-pori kulit sehingga pelepasan panas menjadi optimal dan 
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lebih cepat. Suatu prosedur menggunakan kain handuk yang telah di celupkan 

pada air hangat yang ditempelkan pada bagian tubuh yang tertentu. Pemberian 

kompres hangat memberikan sinyal ke hipotalamus menyebabkan terjadinya 

vasolidatasi. Hal ini menyebakan pembungan/ kehilangan energi/ panas 

melalui kulit meningkat (berkeringat), dihiraukan akan terjadi penurunuan suhu 

tubuh sehingga mencapai keadaan normal kembali. Adapun manfaat kompres 

hangat adalah dapat memberikan rasa nyaman dan menurunkan suhu tubuh 

(Irda, 2010). 

Kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh anak demam karena tubuh 

dapat melepaskan panas melalui empat cara yaitu radiasi, konduksi, konveksi  

dan evaporasi. Secara umum tubuh akan melepaskan panas melalui proses 

konduksi yaitu perpindahan panas  akibat paparan langsung kulit dengan 

benda-benda yang ada disekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas 

dengan mekanisme konduksi sangat kecil, sedangkan evaporasin (penguapan 

air dari kulit) dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap satu gram 

air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh 

sebesar 0,58 kilo kalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme 

evaporasi berlangsung seki tar 450-600 ml. Hal ini menyebabkan kehilangan 

panas terus menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam (Dwi, 2011). 

 Sistem pengaturan suhu tubuh terdiri atas tiga bagian yaitu reseptor yang 

terdapat pada kulit dan bagian tubuh lainya, integrator di dalam hipotalamus, 

dan efektor system yang mengatur pruduksi panas dan kehilangan panas. 

Reseptor sensori yang paling sering banyak terdapat pada kulit. Manfaat dari 

kompres hangat tidak hanya untuk menurunkan suhu tubuh namun salah 

satunya juga dapat memberikan rasa sangat hangat, nyaman dan tenang pada 

klien  (Asmadi, 2006).  
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Penelitian yang dilakukan ini, penelitian memberikan kompres di area dahi 

karena dahi merupakan daerah yang cukup luas dilakukannya kompres  

sehingga penguapan suhu panas pada tubuh lebih cepat terjadi. Turunnya  suhu 

tubuh dipermukaan tubuh ini terjadi karena panas tubuh digunakan  untuk 

menguapnya air pada kain kompres. Kompres merupakan pemberian suatu zat 

dengan suhu rendah pada tubuh tertentu bertujuan untuk melakukan 

penyembuhan atau menurunkan suhu tubuh (Elly, et.all, 2010). 

Menurukan demam dapat dilakukan  menggunakan kompres air hangat 

mempunyai funggsi untuk memperlebar pembuluh darah (vasodilatasi), 

memberi tambahan nutrisi  dan oksigen untuk sel membentu meningkatkan 

suplai daerah ke area-area tubuh, sehingga dapat  menurunkan suhu tubuh  

(Dede, 2015). 

3. Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air Hangat 

 Berdasarkan hasil uji statistik dengan Independent T-Test hal ini dapat 

dilihat dari perbedaan rerata kelompok kompres irisan bawang merah dan  

kelompok kompres irisan bawang merah yang menunjukkan rerata pre-test 

pada kelompok kompres irisan bawang merah 38,44
o
C dan post-test 38,00

o
C 

dengan nilai P volue 0,001. Sedangkan pada kelompok kompres air hangat 

nilai rerata pada pre-test 38,27
o
C dan post-test 37,27

 o
C dengan nilai P volue 

0,000. Hal ini berarti bahwa kedua kelompok setelah diberikan perlakuan rerata 

suhu tubuh berbeda secara bermakna (p<0,05).  

Data yang disajikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada kelompok 

kompres air hangat penurunan suhu tubuh pada anak demam sangat jauh 

penurunannya dengan selisih penurunan suhu tubuh sebesar 1,00
o
C sadangkan 

pada kelompok kompres irisan bawang merah yang hanya 0,44
o
C. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa kelompok kompres air hangat memiliki peluang besar 

untuk penurunan suhu tubuh dengan pemberian kompres air  hangat pada anak. 

Hal ini membuktikan bahwa kompres air hangat lebih efektif untuk 

menurunkan suhu tubuh pada anak. Jauhnya perbedaan rata-rata penurunan 

suhu tubuh pada kompres irisan bawang merah. Sehingga dapat disimpulan 

bahwa kompres air hangat lebih efektif dari pada kompres irisan bawang merah 

terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.  

Kompres air hangat setiap satu gram air yang mengalami evaporasi akan 

menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilo kalori. Pada kondisi 

individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 

ml. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus menerus dengan kecepatan 

12-16 kalori per jam (Dewi, 2011). Sedangkan kompres irisan bawang merah 

memiliki kandungan senyawa Alliin mempunyai sifat mudah menguap 

terutama pada suhu 20
o
C hingga  40

o
C. Bawang merah bersifat sebagai isolatot 

karena memiliki kalor jenis yaitu 0,9 kkal/kg
o
C (Etika, 2014). Dapat simpulkan 

kompres air hangat lebih efektif dari pada kompres irisan bawang merah karna 

setiap satu gram air yang mengalami evaporasi akan melepaskan panas tubuh 

sebesar 0,58 kilo kalori sedangakan kandungan dalam bawang merah 

mempunyai sifat yang mudah menguap. 

Saat ini yang lazim digunakan untuk membantu menurunkan suhu tubuh 

anak adalah kompres air hangat. Sebab dengan suhu diluar terasa hangat, maka 

tubuh akan menginterpretasikan bahwa suhu diluar cukup panas. Dengan 

demikian tubuh akan menurunkan kontrol pengatur suhu di otak supaya tidak  

meningkatkan pengatur suhu tubuh lagi. Disamping itu, lingkungan luar yang 

hangat akan membuat pembuluh darah tepi di kulit melebar atau mengalami 
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vasodilatasi, juga akan membuat pori-pori kulit terbuka sehingga akan 

mempermudah pengeluaran panas dari tubuh. 

Dari Ibnu Umar ra, dari  Nabi saw. beliau bersapda:  

(H.R. Al Bukhari)   هَمناَّلمَما فَم َما  ْن ِا َمىْنا هَم   ِا  ْن َم اِاا نْنا  فَميْن ِاا  َم    حُهللا اَّلى  ِا
Artinya :   

“Panas adalah bagian dari percikan api jahannam, maka padamkanlah 

dengan air” (HR. Imam al- Bukhari „rahimahullah‟: 399).  

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa pembentukan panas 

demam itu juga berasal dari api yang dapat meningkatkan suhu tubuh pada 

manusia yang dimana akhirnya bisa menyebabkan terjadinya demam yang 

dapat mengganggu kesehatan manusia. Dan salah-satu cara menurunkan 

demam yang paling efektif yaitu dengan dengan cara kompres air hangat. 

Hal ini menunjukkan bahwa kompres air hangat dapat digunakan untuk 

menurunkan suhu tubuh pada anak demam karena sinyal hangat akan  

menyebabkan vasolidatasi pembuluh darah dan terjadinya pengeluaran panas 

tubuh yang lebih banyak melalui dua mekanisme yaitu dilatasi pembuluh darah 

perifer dan berkeringat.   

Keefektifitasan kompres air hangat pada hasil penelitian ini didukung dari 

peneliti yang dilakukan  Djuwariah (2011) efektivitas penurunan suhu tubuh 

menggunakan kompres air hanagat dan kompres plester pada anak demam di 

ruang Kanthil rumah sakit umum daerah Banyumas, dimana penurunan suhu 

tubuh menggunakan kompres air hangat yaitu sebesar 0,71
o
C. Sedangkan 

penurunan suhu tubuh dengan menggunakan kompres plester yaitu sebesar  

0,13
o
C. Hal ini membuktikan bahwa kompres air hangat efektif dapat 

menurunkan suhu tubuh. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dede (2015) judul penelitian perbedaan 

efektifitas kompres hangat basah dan plester kompres terhadap penurunan suhu 

tubuh anak demam typoid di RSUD dr.H. Moch. Ansari  Saleh Banjarmasingn, 
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dimana penurunan suhu tubuh menggunakan kompres hangat basah yaitu 

1,10
o
C. Sedangkan penuruanan suhu tubuh dengan menggunakan plester 

kompres yaitu sebesar 0,42 hal ini membuktikan bahwa kompres hangat basa 

efektif dalam menurunkan suhutu tubuh. 

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Fatmawati Mohamad 

(2012) tentang perbedaan efektivitas kompres hangat dalam menurunkan 

demam pada pasie thypoid abdominalis di RSUD Prof. Dr. H.Aloei Saboe Kota 

Gorontlo. Penelitian tersebut mendapatkan hasil p<0,005 yang menujukan 

tindakan kompres air hangat efektif dalam menurunkan demam pada anak 

dengan penurunan mencapai 1
o
C. Penelitian Ramadani (2014) tentang 

perbadingan efektivitas kompres hangat dan kompres plester dalam 

menurunkan suhu tubuh pada bayi usia 0-1 tahun yang mengalami demam di 

Puskesmas Bergas Semarang menunjukan rata-rata penurunan kompres air 

hangat sebesar 1,06
o
C, sedangkan kompres plester sebesar 0,64

o
C. Hal ini 

menunjukan kompres air hangat lebih efektif dibandingkan kompres plester. 

Hasil uji Idependent t tes menunjukan ada perbedaan suhu tubuh  pada bayi 

usia 0-1 tahun yang mengalami demam setelah diberikan kompres air hangat 

dan kompres plester dengan hasil (p value 0,000). 

D. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan peneliti selama penelitan adalah: 

1. Dalam penelitian ini menjadi kendala untuk mengatasi faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi suhu tubuh  seperti  suhu ruangan dan pakaian yang 

digunakan. 

2. Tingakat dihidrasinya responden tidak dikaji pada saat penelitian sehingga 

pengaruh terhadap derajat demam dapat menjadi bias. 

3. Dalam penelitian ini jenis penyakit dan penyebab demam tidak dikaji. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai suhu tubuh 

(pre-tes) diberikan kompres irisan bawang merah yaitu 38,44 sedangkan nilai 

suhu tubuh (post-tes) diberiakan yaitu 38,00
o
C, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan suhu tubuh antara sebelum dan sesudah pemberian 

kompres irisan bawang merah. 

2) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai suhu tubuh 

(pre-tes) diberikan kompres air hangat yaitu 38,27
o
C sedangkan nilai suhu 

tubuh (post-test) diberikan yaitu 37,27
o
C, sehingga dapat disimpulkaan 

bahwa ada perbedaan suhu tubuh antara sebelum dan sesudaah pemberian 

kompres air hangat. 

3) Berdasarakan hasil penelitian menunjukkan nilai selisih rata-rata penurunan 

suhu tubuh antara dua kelompok yaitu 0,44
o
C pada kelompok kompres irisan 

bawan merah sedangkan pada kelompok kompres air hangat yaitu 1,00
0
C, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kompres air hangat lebih efektif dari pada  

kompres irisan bawang merah dalam penurunan suhu tubuh pada anak.   

B. Saran  

1) Bagi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi perawat untuk dijadikan 

sabagai penatalaksanaan keperawatan dalam menagani anak demam. 

2) Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang kompres irisan 

bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada 

anak, penelitian ini bisa dijadikan dasar dengan menggunakan wilaya yang 

berbeda dan bagian penempatan pengompresan pada bagian tubuh yang lain. 

3) Bagi keluarga 

Hasi penelitian ini bagi keluarga lebih menambah wawasan tentang pemberian 

tindakan keperawatan untuk mengatasi peningkatan suhu tubuh yeng terjadi 

pada anak. 
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Lampiran I 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH DAN  

KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH 

PADA ANAK DIRUANG PERAWATAN 2 RSUD  

SYECH YUSUF KAB. GOWA 

 

A.  Kompres Bawang Merah 

1. Pengertian  

Kompres bawang merah yang dimaksud adalah  salah satu teknik non 

farmakologi yang dapat digunakan terhadap  penurunan suhu tubuh pada 

anak. Dengan menggunakan takaran bawang merah sebanyak 5 gram dan 

dicampurkan dengan minyak zaitun karna kandungan dalam bawang 

merah   yaitu senyawa Allin  yang mempunyai sifat mudah menguap untuk 

menghambat penguapan itu gunanya dicampurkan dengan minyak zaitun. 

Pemberian kompres irisan bawang merah pada bagian dahi dan durasi 

yang digunakalan selama intervensi yaitu 20 menit.    

2. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas kompres  irisan 

bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada anak. 

3. Waktu Pelaksanaan  

Oktober 2018 

4. Tempat Pelaksanaan 

Ruang Perawatan 2 RSUD Syech Yusuf Kab. Gowa 

5. Pesiapan Alat dan Bahan 

a. Termometer Air Raksa: 
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b. Bawang merah minimal 5 gram: 

 

c. Minyak Zaitun 

 

d. Mangkok kecil 

e. Pisau  
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f. Katong kompres  

  

 

 

 

 

 

6. Prosedur Kerja 

a. Fase Orientasi 

1) Mengucapkan salam 

2) Baca basmalah  

3) Memperkenalkan diri  

4) Menjelaskan tujuan 

5) Menjelaskan prosedur 

6) Menanyakan kesiapan pasien 

b. Fase Kerja 

1) Bawa alat-alat kedekat klien 

2) Pasang sampiran 

3) Ukur suhu klien dengan menggunakan thermometer dibagian axilla 

4) Catat suhu klien sebelum diberikan kompres bawang merah 

5) Cuci tangan 
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6) Campurkan Irisan bawang merah dengan minyak zaitun secukupnya 

lalu masukkan  kedalam kantong kasa tujuanya untuk menghindari 

iritasi kulit pada anak. 

7) Letakkan kantong kompres dibagian dahi selama 20 menit. 

8) Ukur suhu tubuh klien setelah diberikan kompres 

9) Hasil pengukuran kemudian dicatat dilembar observasi 

10) Rapikan klien jika prasat sudah selesai 

11) Bersikan alat-alat dan simpan kembali 

12) Cuci tangan  

13) Baca hamdalah 

c. Fase terminasi 

B. Kompres Air Hangat 

1. Pengertian 

Kompres air hangat merupakan salah satu cara untuk menurunkan suhu 

tubuh pada anak. Dengan menggunakan kantong kompres yang terbuat 

dari kasa tujuanya pengambilan teknik ini untuk menjaga kenyamanan 

pasien dan untuk meningkatkan metode penelitian sebelumnya. 

Pemberian kompres air hangat pada bagian dahi dan durasi yang 

digunakan selama intervensi yaitu 20 menit. 

2. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kompres  air 

hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.   

3. Waktu Pelaksanaan 

Oktober 2018 

4. Tempat pelaksanaan  

  Ruang Perawatan 2 RSUD Syech Yusuf Kab. Gowa 
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5. Persiapan Alat  

a. Termometer  Air Raksa 

 

b. Air hangat  

c. Baskom Kecil 

 

d. Handuk Kecil 
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e. Katong kompres  

 

  

 

 

6. Prosedur Kerja 

a. Fase Orientasi 

1) Mengucapkan salam 

2) Baca basmalah  

3) Memperkenalkan diri  

4) Menjelaskan tujuan 

5) Menjelaskan prosedur 

6) Menanyakan kesiapan pasien 

b. Fase Kerja 

1) Bawa alat-alat kedekat klien 

2) Pasan sampiran 

3) Ukur suhu klien dengan menggunakan thermometer dibagian 

axilla 

4) Catat suhu klien sebelum diberikan kompres air hangat 

5) Cuci tangan 

6) Masukkan handuk kedalam air hangat lalu angkat dan perasa 

setelah itu lipat dan masukkan kedalam kantong kompres 

tujuanya untuk menjaga kenyamanan klien. 

7) Letakan kantong kompres dibagian dahi selama 20 menit 

8) Ukur suhu tubuh klien setelah diberikan kompres 
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9) Hasil pengukuran kemudian dicatat dilembaran observasi 

10) Rapikan klien jika prasat sudah selesai. 

11) Bersikan alat-alat dan simpan kembali 

12)  Cuci tangan  

13) Baca hamdalah 

c. Fase terminasi 
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Lampiran II 

NASKAH PENJELASAN  

(Lembaran Informed Consent) 

 

Kepada Yth 

Saudara/(i) 

Di- 

Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar. 

Nama : Ayu Andira 

Nim : 70300114034 

Alamat : Mamoa 4 No, 10, Kel. Mangasa 

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas kompres irisan 

bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh 

pada anak” Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Saudara (i) 

untuk menjadi subjek dalam penelitian ini dan menandatangani lembar 

persetujuan menjadi responden. Selanjutnya saya mengharapkan kepada Saudara 

(i) untuk mengikuti prosedur tindakan yang kami berikan dan jawaban anda 

dijamin kerahasiannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin 

untuk mendapatkan treatment tanpa ada kerugian, Jika Saudara (i)  tidak bersedia 

menjadi responden, tidak ada sanksi bagi Saudara (i) dan berhak untuk tidak 

mengisi kuisioner tersebut. 

Atas partisipasi dan kebijakan Saudara (i) saya ucapkan terima kasih. 

 Peneliti 

 

(Ayu Andira) 
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Lampiran III 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, bersedia untuk berpartisipasi dalam 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Keperawatan UIN Alauddin 

Makassar dengan judul “Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah Dan Kompres Air 

Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Di Ruang Perawatan 2 RSUD 

Syekh Yusuf Kab. Gowa” 

Nama    : 

Umur    : 

Pekerjaan   : 

Suku    : 

Agama    : 

Hubungan dengan anak  : 

Saya memahami penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan ilmiah dalam 

rangka menyusun skripsi bagi peneliti dan tidak akan mempunyai dampak negatif serta 

merugikan bagi saya. Sehingga jawaban dan hasil observasi, benar- benar dapat 

dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari 

siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Demikian lembar persetujuan ini saya tanda tangani dan kiranya dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Makassar,           2018 

 

         Responden       Saksi 

 

 (   )     (                                  ) 
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Lampiran IV 

LEMBARAN KUESIONER 

 

EFEKTIFITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH DAN KOMPRES 

AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH  

PADA ANAK DI RSUD SYECH YUSUF KAB. GOWA 

 

 
Tgl pengambilan data:     Kode 

 

1. Inisial    : 

2. Tanggal lahit   : 

3. Umur (Tahun)   : 

4. Jenis kelamin   : 

5. Tanggal masuk RS  : 

6. Tanggal intervensi  : 
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Lampiran V 

LEMBARAN OBSERVASI 

EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH TERHADAP 

PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK DI  RSUD SYECH YUSUF 

KAB. GOWA 

 

Ruang : Perawatan  2 

No   

Inisial  

 

Umur  

 

Jenis 

kelamin 

Pengukuran Suhu Tubuh Kompres 

Irisan Bawang Merah 

Pre Post 10 menit Post 20 menit 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.        

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26       

27.       

28.       

29.       

30.       
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LEMBARAN OBSERVASI 

EFEKTIVITAS KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN 

SUHU TUBUH PADA ANAK DIRSUD SYECH YUSUF  

KAB. GOWA 

 

Ruang : Perawatan  2 

No   

Inisial  

 

Umur  

 

Jenis 

kelamin 

Pengukuran Suhu Tubuh Kompres Air 

Hangat 

Pre Post (10 menit) Post (20 menit) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.        

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26       

27.       

28.       

29.       

30.       
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Lampiran VI 

LAMPIRAN DATA KURVA SUHU TUBUH DAN NADI 

 EFEKTIVITAS  KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH  TERHADAP 

PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK DI RSUD  

SYECH YUSUF KAB. GOWA 

  

No  Inisial  Data Kurva Nadi dan Suhu Tubuh 

(Awal Masuk RSUD) 

  Nadi Suhu Tubuh 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.     

8.    

9.     

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26    

27.    

28.    

29.    

30.    
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LAMPIRAN DATA KURVA NADI DAN SUHU TUBUH  

EFEKTIVITAS  KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN 

SUHU TUBUH PADA ANAK DIRUANG PERAWATAN 2 RSUD 

SYECH YUSUF KAB. GOWA 

No  Inisial  Data Kurva Nadi dan Suhu Tubuh 

(Awal Masuk RSUD) 

  Nadi Suhu Tubuh 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.     

8.    

9.     

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26    

27.    

28.    

29.    

30.    
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Lampiran VII 

Lembaran Keputusan Lolos Uji Etik 
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Lampiran VIII 

Surat Izin Pengambilan Data Awal: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kab. Gowa 
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Lampiran IX 

Surat Izin Penelitian: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan  Terpadu Satu 

Pintu 
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Lampiran X 

Surat Izin Penelitian: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa 
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Lampiran XI 

Surat Keterangan Penelitian: Pemerintah Kabupaten Gowa Rumah Sakit 

Umum Daerah Syekh Yusuf 
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Lampiran XII 

Dokumentasi Penelitian 

a. Kompres Irisan Bawang Merah 
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b. Kompres Air Hangat 
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Lampiran XIII 

Master Tabel Hasil Penelitian  

 

No Inisial  Umur Jenis Kelamin Kompres Irisan Bawang Merah 

    Pre  Post 10 Post 20  

1 M 10 bln L 37.8 37.6 37.4 

2 A 11 thn L 38 37.8 37.6 

3 M 4 thn L 38.2 37.9 37.8 

4 M 1 bln L 38.3 38.1 37.9 

5 A 11 thn L 38.6 38.4 38.1 

6 H 6 bln L 37.8 37,6 37.4 

7 K 2 thn P 38.5 38.3 38.1 

8 M 1 thn L 38,7 38,4 38,1 

9 H 6 thn L 38 37.9 37,7 

10 K 9 thn P 39 38.8. 38.5 

11 S 1 thn P 38.2 37,9 37.7 

12 M 11 bln L 39.3 39,1 38.9 

13 Z 7 thn P 39 38.8 38.6 

14 M 1 thn L 38.4 38.1 37.9 

15 K 2 thn P 38.1 37,9 37,7 

16 A 2 thn P 39.5 39.3 39.1 

17 K 9 bln P 39.3 39.2 38.9 

18 M 1 bln L 38.8 38.6 38.3 

19 A 13thn L 38 37.9 37.6 

20 Z 7 thn P 38.8 38.6 38.3 

21 A 2 thn P 38.4 38.1 37.8 

22 K 2 thn P 37.9 37.6 37.4 

23 S 1 thn P 38 37.8 37.6 

23 A 13 thn L 38.8 38.6 38.4 

25 S 1 thn P 37.9 37.7 37.4 

26 M 11 bln L 38 37.8 37.5 

27 A 13 thn L 39 38.9 38.7 

28 M 11 bln L 38.1 37.9 37.6 

29 R 5 bln L 38.5 38.3 38.1 

30 A 13 thn L 38.3 38.1 37.9 
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No  Inisial  Umur Jenis Kelamin Kompres Air Hangat 

    Pre  Post 10 Post 20  

1 M 1 thn L 38,3 37,7 37,2 

2 M 12 thn L 38 37,6 37,1 

3 M 10 bln L 39 38,5 37,6 

4 A 2 thn P 38.2 37,7 37,2 

5 M 10 bln L 38.3 37,7 37,2 

6 A 1 thn L 38 37,6 36,9 

7 M 12 thn L 38.2 37,5 37,1 

8 A 2 thn P 39.0 38,6 37,9 

9 A 4 thn P 38,9 38,2 37,5 

10 H 4 thn P 37,9 37,6 37,2 

11 F 12 thn L 38,1 37,8 37,4 

12 A 1 thn L 38 37,5 36,9 

13 U 10 bln L 37,8 37,4 36,7 

14 M 1 thn L 38,9 38,3 37,7 

15 A 1 thn L 38,5 37,9 37,2 

16 M 10 bln L 38,3 37,7 37,3 

17 R 2 thn L 38,6 37,9 37,4 

18 F 12 thn L 38 37,7 37,3 

19 U 10 bln L 37,8 37,5 37,1 

20 A 1 thn L 38,8 38,3 37,4 

21 A 2 thn P 37,9 37,6 37,1 

22 M 10 bln L 38,9 38,2 37,6 

23 A 1 thn L 37,7 37,4 37,2 

23 A 1 thn L 38,1 37,8 37,4 

25 U 10 thn L 37,9 37,6 37,1 

26 M 4 thn L 38,5 37,9 37,5 

27 R 2 thn L 38,2 37,7 37,3 

28 M 4 thn L 38,4 37,8 37,4 

29 

30 

M 

R 

7 blb 

2 thn 

L 

L 

38,3 

37,8 

37,9 

37,3 

37,5 

36,8 



87 
 

 
 

Lampiran XIV 

Kurva Nadi dan Suhu Tubuh 

LAMPIRAN DATA KURVA SUHU TUBUH DAN NADI 

 EFEKTIVITAS  KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH  TERHADAP 

PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK DI RSUD  

SYECH YUSUF KAB. GOWA 

  

No  Inisial  Data Kurva Nadi dan Suhu Tubuh 

(Awal Masuk RSUD) 

  Nadi Suhu Tubuh 

1. M 180 x/mnt 39,7
o
C 

2. A 96 x/mnt 37,4
 o
C 

3. M 102 x/mnt 38
o
C 

4. M 156 x/mnt 38,8
 o
C 

5. A 96 x/mnt 37,4
 o
C 

6. H 133 x/mnt 37,8
 o
C 

7. K  161 x/mnt 38,5
 o
C 

8. M 156 x/mnt 38,8
 o
C 

9. H  133 x/mnt 37,4
 o
C 

10. K 138 x/mnt  39,3
 o
C 

11. S 142 x/mnt 38,9
 o
C 

12. M 148 x/mnt 39,5
 o
C 

13. Z 104 x/mnt 39
 o
C 

14. M 156 x/mnt 38,8
 o
C 

15. K 161 x/mnt 38,5
 o
C 

16. A 130 x/mnt 39,5
 o
C 

17. K 138 x/mnt 39,3
 o
C 

18. M 148 x/mnt 39,5
 o
C 

19. A 100 x/mnt 37,8
 o
C 

20. Z 104 x/mnt 39
 o
C 

21. A 130 x/mnt 39,5
 o
C 

22. K 161 x/mnt 38,5
 o
C 

23. S 142 x/mnt 38,9
 o
C 

24. A 100 x/mnt 37,8
 o
C 

25. S 142 x/mnt 38,9
 o
C 

26 M 148 x/mnt 39,5
 o
C 

27. A 100 x/mnt 37,8
 o
C 

28. M 148 x/mnt 39,5
 o
C 

29. R 167 x/mnt 38,4
 o
C 

30. A 100 x/mnt 37,8
 o
C 
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LAMPIRAN DATA KURVA NADI DAN SUHU TUBUH  

EFEKTIVITAS  KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN 

SUHU TUBUH PADA ANAK DIRUANG PERAWATAN 2 RSUD 

SYECH YUSUF KAB. GOWA 

No  Inisial  Data Kurva Nadi dan Suhu Tubuh 

(Awal Masuk RSUD) 

  Nadi Suhu Tubuh 

1. M 178 x/mnt 39,7
 o
C 

2. M 100 x/mnt 38
 o
C 

3. M 180 x/mnt 39,7
 o
C 

4. A 142 x/mnt 39,5
 o
C 

5. M 180 x/mnt 39,7
 o
C 

6. A 125 x/mnt 38,5
 o
C 

7. M  100 x/mnt 38
 o
C 

8. A 142 x/mnt 39,5
 o
C 

9. A 110  x/mnt 38,2
 o
C 

10. H 140 x/mnt 39,5
 o
C 

11. F 92 x/mnt 38,6
 o
C 

12. A 125 x/mnt 38,5
 o
C 

13. U 100 x/mnt 38
 o
C 

14. M 168 x/mnt 38,8
 o
C 

15. A 125 x/mnt 38,5
 o
C 

16. M 180 x/mnt 39,7
 o
C 

17. R 103 x/mnt  37,5
 o
C 

18. F 92 x/mnt 38,6
 o
C 

19. U 100 x/mnt 38
 o
C 

20. A 125 x/mnt 38,5
 o
C 

21. A 142 x/mnt 39,7
 o
C 

22. M 180 x/mnt 39,7
 o
C 

23. A 125 x/mnt 38,5
 o
C

 
 

24. A 125 x/mnt 38,5
 o
C 

25. U 100 x/mnt 38
 o
C 

26 M 102 x/mnt 38
 o
C 

27. R 103 x/mnt 37,5
 o
C 

28. M 102 x/mnt 38
 o
C 

29. M 115 x/mnt 39,4
 o
C 

30. R 103 x/mnt 37,5
 o
C 
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Lampiran XV 

Hasil Pengolahan SPSS 
EXAMINE VARIABLES=PRE POST 

  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

Explore 

Notes 

Output Created 02-Jun-2022 15:33:03 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 30 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values for dependent 

variables are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no missing 

values for any dependent variable or factor 

used. 

Syntax EXAMINE VARIABLES=PRE POST 

  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:01.703 

Elapsed Time 00 00:00:01.604 

[DataSet0]  

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

PRE KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH 

30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

POST KOMPRES IRISAN 
BAWANG MERAH 

30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

PRE KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH 

Mean 38.440 .0884 

95% Confidence Interval for Mean Lower 
Bound 

38.259 
 

Upper 

Bound 

38.621 
 

5% Trimmed Mean 38.420  

Median 38.350  

Variance .234  

Std. Deviation .4839  

Minimum 37.8  

Maximum 39.5  

Range 1.7  

Interquartile Range .8  

Skewness .579 .427 

Kurtosis -.681 .833 

POST KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH 

Mean 38.000 .0898 

95% Confidence Interval for Mean Lower 
Bound 

37.816 
 

Upper 

Bound 

38.184 
 

5% Trimmed Mean 37.976  

Median 37.900  

Variance .242  

Std. Deviation .4920  

Minimum 37.4  

Maximum 39.1  

Range 1.7  

Interquartile Range .7  

Skewness .698 .427 

Kurtosis -.469 .833 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

PRE KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH 

.125 30 .200
*
 .931 30 .054 

POST KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH 

.147 30 .096 .922 30 .029 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH 
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POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH 
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EXAMINE VARIABLES=PRE POST 

  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Explore 

Notes 

Output Created 02-Jun-2022 16:41:00 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 30 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values for dependent 

variables are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no missing 

values for any dependent variable or factor 

used. 

Syntax EXAMINE VARIABLES=PRE POST 

  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:03.672 

Elapsed Time 00 00:00:02.802 

[DataSet0]  

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

PRE KOMPRES AIR  HANGAT 30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

POST KOMPRES AIR HANGAT 30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 
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Descriptives 

 
Statistic Std. Error 

PRE KOMPRES AIR  

HANGAT 

Mean 38.277 
.0722 

95% Confidence Interval for Mean Lower 

Bound 

38.129 
 

Upper 

Bound 

38.424 
 

5% Trimmed Mean 38.267  

Median 38.200  

Variance .156  

Std. Deviation .3954  

Minimum 37.7  

Maximum 39.0  

Range 1.3  

Interquartile Range .5  

Skewness .544 
.427 

Kurtosis -.833 
.833 

POST KOMPRES AIR 

HANGAT 

Mean 37.273 
.0484 

95% Confidence Interval for Mean Lower 

Bound 

37.174 
 

Upper 

Bound 

37.372 
 

5% Trimmed Mean 37.272  

Median 37.250  

Variance .070  

Std. Deviation .2651  

Minimum 36.7  

Maximum 37.9  

Range 1.2  

Interquartile Range .3  

Skewness .023 
.427 
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Descriptives 

 
Statistic Std. Error 

PRE KOMPRES AIR  

HANGAT 

Mean 38.277 
.0722 

95% Confidence Interval for Mean Lower 

Bound 

38.129 
 

Upper 

Bound 

38.424 
 

5% Trimmed Mean 38.267  

Median 38.200  

Variance .156  

Std. Deviation .3954  

Minimum 37.7  

Maximum 39.0  

Range 1.3  

Interquartile Range .5  

Skewness .544 
.427 

Kurtosis -.833 
.833 

POST KOMPRES AIR 

HANGAT 

Mean 37.273 
.0484 

95% Confidence Interval for Mean Lower 

Bound 

37.174 
 

Upper 

Bound 

37.372 
 

5% Trimmed Mean 37.272  

Median 37.250  

Variance .070  

Std. Deviation .2651  

Minimum 36.7  

Maximum 37.9  

Range 1.2  

Interquartile Range .3  

Skewness .023 
.427 

Kurtosis .277 
.833 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

PRE KOMPRES AIR  HANGAT .143 30 .119 .920 30 .028 

POST KOMPRES AIR HANGAT .123 30 .200
*
 .979 30 .808 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

PRE KOMPRES AIR  HANGAT 
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POST KOMPRES AIR HANGAT 

 



99 
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FREQUENCIES VARIABLES=JK1 JK2 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

Output Created 31-May-2022 23:37:45 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 30 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=JK1 JK2 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:00.015 

Elapsed Time 00 00:00:00.019 

[DataSet0]  

Statistics 

 
 KOMPRES IRISAN 
BAWANG MERAH KOMRES AIR HANGT 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

Frequency Table 

 
 

 KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid LAKI-LAKI 18 60.0 60.0 60.0 

PEREMPUAN 12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

KOMRES AIR HANGT 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid LAKI-LAKI 25 83.3 83.3 83.3 

PEREMPUAN 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
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EXAMINE VARIABLES=PRE POST 

FREQUENCIES VARIABLES=KOMPRES1 KOMPRES2 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

Output Created 02-Jun-2022 20:10:41 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

30 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=KOMPRES1 
KOMPRES2 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 
Resources Processor Time 00 00:00:00.047 

Elapsed Time 00 00:00:00.135 

 
[DataSet0]  

Statistics 

 
KOMPRES AIR 

HANGAT KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

 

 

 

Frequency Table 

KOMPRES AIR HANGAT 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-11 bln 8 26.7 26.7 26.7 

1-4 thn 18 60.0 60.0 86.7 

11-13 thn 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-11 bln 11 36.7 36.7 36.7 

1-4 thn 10 33.3 33.3 70.0 

6-10 thn 3 10.0 10.0 80.0 

11-13 thn 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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T-TEST PAIRS=PRE WITH POST (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=LISTWISE. 
T-Test 

Notes 

Output Created 02-Jun-2022 15:47:07 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 30 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis in a list are based 

on the cases with no missing or out-of-range 

data for any variable in that list 

Syntax T-TEST PAIRS=PRE WITH POST 

(PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=LISTWISE. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:00.015 

Elapsed Time 00 00:00:00.011 

[DataSet0]  

 

Paired Samples Statistics 

 
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRE KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH 

38.440 30 .4839 .0884 

POST KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH 

38.000 30 .4920 .0898 

 
 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRE KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH & POST 
KOMPRES IRISAN BAWANG 
MERAH 

30 .989 .000 

 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRE KOMPRES IRISAN BAWANG 

MERAH - POST KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH 

.4400 .0724 .0132 

 
 

 

 

Paired Differences 

T 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRE KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH - POST 

KOMPRES IRISAN BAWANG 

MERAH 

.4130 .4670 33.288 
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Paired Samples Test 

 df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 PRE KOMPRES IRISAN 

BAWANG MERAH - POST 

KOMPRES IRISAN BAWANG 

MERAH 

29 .000 
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T-TEST PAIRS=PRE WITH POST (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 

Notes 

Output Created 02-Jun-2022 15:53:26 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 30 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the 

cases with no missing or out-of-range data for 

any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST PAIRS=PRE WITH POST 

(PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:00.016 

Elapsed Time 00 00:00:00.018 

[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 PRE KOMPRES AIR HANGAT 38.277 30 .3954 .0722 

POST KOMPRES AIR 
HANGAT 

37.273 30 .2651 .0484 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRE KOMPRES AIR HANGAT 
& POST KOMPRES AIR 
HANGAT 

30 .810 .000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRE KOMPRES AIR HANGAT 
- POST KOMPRES AIR 
HANGAT 

1.0033 .2385 .0435 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRE KOMPRES AIR HANGAT 
- POST KOMPRES AIR 
HANGAT 

.9143 1.0924 23.041 

 

Paired Samples Test 

 df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 PRE KOMPRES AIR HANGAT 
- POST KOMPRES AIR 
HANGAT 

29 .000 
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T-TEST GROUPS=KRITERIA(1 2) 

  /MISSING=LISTWISE 

  /VARIABLES=HASIL1 HASIL2 

  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

Notes 

Output Created 05-Jun-2022 15:17:53 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 60 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis in a list are based 

on the cases with no missing or out-of-range 

data for any variable in that list 

Syntax T-TEST GROUPS=KRITERIA(1 2) 

  /MISSING=LISTWISE 

  /VARIABLES=HASIL1 HASIL2 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Resources Processor Time 00 00:00:00.031 

Elapsed Time 00 00:00:00.027 

[DataSet0]  

 

 

Group Statistics 

 KRITERIA INTERVENSI N Mean Std. Deviation 

KOMPRES IRISAN BAWANG 

MERAH 

PRE 30 38.440 .4839 

POST 30 38.000 .4920 

KOMPRES AIR HANGAT PRE 30 38.277 .3954 

POST 30 37.273 .2651 

 

 

 

 

Group Statistics 

 KRITERIA INTERVENSI Std. Error Mean 

KOMPRES IRISAN BAWANG 

MERAH 

PRE .0884 

POST .0898 

KOMPRES AIR HANGAT PRE .0722 

POST .0484 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

KOMPRES IRISAN BAWANG 

MERAH 

Equal variances assumed .000 .984 

Equal variances not assumed   

KOMPRES AIR HANGAT Equal variances assumed 5.277 .025 

Equal variances not assumed   
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Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

KOMPRES IRISAN BAWANG 

MERAH 

Equal variances assumed 3.492 58 .001 

Equal variances not assumed 3.492 57.984 .001 

KOMPRES AIR HANGAT Equal variances assumed 11.544 58 .000 

Equal variances not assumed 11.544 50.694 .000 

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

KOMPRES IRISAN BAWANG 
MERAH 

Equal variances assumed .4400 .1260 

Equal variances not assumed .4400 .1260 

KOMPRES AIR HANGAT Equal variances assumed 1.0033 .0869 

Equal variances not assumed 1.0033 .0869 

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

KOMPRES IRISAN BAWANG 

MERAH 

Equal variances assumed .1878 .6922 

Equal variances not assumed .1878 .6922 

KOMPRES AIR HANGAT Equal variances assumed .8294 1.1773 

Equal variances not assumed .8288 1.1779 
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Lampiran XVI 

Hasil Uji Turnitin 
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