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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usia prasekolah merupakan masa yang paling aktif dimana anak 

mempunyai rasa ingin tahu yang besar mengenai sesuatu yang baru dan mulai 

belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang lain, belajar 

menyampaikan sesuatu dengan jelas tentang keinginannya. (Wong & 

Hockenberry, 2008) menjelaskan bahwa usia prasekolah adalah usia diantara 

periode umur 4 sampai 6 tahun, waktu dimana kekritisan dalam perkembangan 

emosional dan psikologi anak. 

Dalam tahapan masa tumbuh kembang anak prasekolah, banyak 

problem yang akan dihadapi orang tua salah satunya adalah dalam masalah 

berkemih yaitu enuresis (mengompol). Enuresis atau mengompol adalah 

keluarnya air urin yang tidak disadari oleh anak yang mana seharusnya anak 

dalam usia tersebut tidak mengompol lagi. Enuresis (mengompol) 

memberikan pengaruh buruk baik secara psikologis dan sosial sehingga bisa 

mengganggu kehidupan seorang anak dan mempengaruhi kualitas hidupnya 

saat dewasa. Menurut Wong & Hockenberry, (2008) apabila masalah enuresis 

diabaikan dan tidak segera diatasi hal ini akan berpengaruh bagi anak seperti 

anak akan menjadi tidak percaya diri, malu dan hubungan sosial dengan teman 

akan terganggu. 

Salah satu upaya untuk mengatasi enuresis adalah dengan bladder-

retention training atau latihan kandung kemih. Bladder-retention training 
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adalah salah satu terapi untuk mengembalikan fungsi kandung kemih yang 

mengalami gangguan ke keadaan normal atau ke fungsi optimal neurogenik 

(Potter & perry, 2005). Tujuan dilakukan bladder-retention training yaitu 

membantu anak mendapat pola berkemih yang rutin, mengembangkan tonus 

otot kandung kemih, memperpanjang interval waktu berkemih, meningkatkan 

kapasitas kandung kemih (Karon, 2005). 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 26 september 2012 

populasi murid taman kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun adalah sebanyak 

76 orang yang mana dari 76 orang tersebut yang mengalami mengompol 

hanya sebanyak 28 orang dan dari survey pendahuluan terhadap 7 orang tua 

yang memiliki anak prasekolah ( 4 - 6 tahun ) yang terdiri dari 5 orang anak 

laki-laki dan 2 orang anak perempuan di TK Permata Hati makam haji, 

mereka mengatakan bahwa anaknya sering mengalami ngompol dimalam hari 

dan kadang juga mengalami ngompol disiang hari. Dari hasil wawancara saat 

pencarian data yang dilakukan peneliti terhadap orang tua murid, mereka  

mengatakan enuresis (mengompol) merupakan masalah yang serius karena 

mereka tidak tahu cara untuk mengatasinya. Dari data yang didapatkan rata-

rata anak bisa mengalami 3-4 kali enuresis (mengompol) dalam satu minggu. 

Sehingga dari sinilah peneliti tertarik mengangkat masalah enuresis 

(mengompol) dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Bladder-

Retention Training Terhadap Kejadian Enuresis Pada Anak Usia Prasekolah 

Di Surakarta”. 
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B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas perumusan permasalahan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kejadian enuresis pada anak prasekolah di TK Permata Hati 

Surakarta?  

2. Bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan bladder-retention training 

terhadap kejadian enuresis pada anak prasekolah di TK Permata Hati 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan yang dapat di bagi menjadi dua yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus.  

1. Tujuan umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendidikan 

kesehatan bladder-retention training untuk terhadap kejadian enuresis 

pada anak usia prasekolah di TK Permata Hati Makam Haji Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui kejadian enuresis pada anak prasekolah sebelum 

dilakukan pendidikan kesehatan bladder-retention training. 

b. Mengetahui kejadian enuresis pada anak prasekolah setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan bladder-retention training. 

c. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan bladder-retention 

training dengan kejadian enuresis. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan 

bladder-retention training terhadap kejadian enuresis pada anak usia 

prasekolah sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan bidang 

keperawatan, khususnya ilmu keperawatan anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan 

penelitian. 

b. Bagi Keluarga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

penanganan enuresis nokturnal pada anak usia prasekolah usia 4 – 6 

tahun.  

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu keperawatan anak. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul yang sama yaitu “Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Bladder-Retention Training Terhadap Kejadian Enuresis Pada 

Anak Usia Prasekolah Di Surakarta”, belum pernah dilakukan. Adapun 

penelitian yang berkaitan yaitu :  



5 
 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tiurma Juliana Nababan (2011), dengan 

judul “Pengaruh bladder retention training terhadap kemampuan mandiri 

berkemih pada anak Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik 

Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana 

pengaruh bladder retention training terhadap kemampuan mandiri 

berkemih pada anak di RSUP H. Adam Malik Medan. Desain penelitian 

yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan pre test dan post test. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. 

Analisa data yang digunakan yakni uji t-test yaitu dependen t-test dan 

independen t-test. Hasil analisis data dependen t-test pada kelompok 

intervensi disimpulkan ada pengaruh bladder retentation training terhadap 

kemampuan mandiri berkemih pada anak sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi pada kelompok intervensi (nilai P = 0,000) dan pada kelompok 

control juga disimpulkan ada pengaruh bladder retention training terhadap 

kemampuan mandiri berkemih pada kelompok kontrol (nilai P = 0,007). 

Sedangkan pada independen t-test hasil uji statistik disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol (nilai P = 0,918). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Apriston Agus Prasetyawan (2011), dengan 

judul “Perbedaan Frekuensi Berkemih Sebelum Dan Sesudah Bladder 

Retraining Pada Pasien Gangguan Persyarafan Di Rsud Dr Moewardi 

Surakarta”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan frekuensi 

berkemih sebelum dan sesudah bladder retraining pada pasien gangguan 

persyarafan di RSUD Dr Moewardi Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
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penelitian kuantatif dengan rancangan penelitain pre test-post test one group 

design. Uji hipotesa penelitian menggunakan alat analisis uji paired t-test 

sample. Hasil penelitian pasien sebelum menggunakan bladder retraining 

menunjukkan rata-rata berkemih sebesar 15,125 kali dalam 24 jam. Setelah 

Penggunaan bladder retraining selama 7 hari menunjukkan perubahan rata-

rata frekuensi berkemih sebesar 6,031 kali. Hasil uji statistic paired t-test 

sample menunjukkan nilai t hitung = 57,608 dengan p-value = 0,000. 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan frekuensi berkemih sebelum dan 

sesudah bladder retraining pada pasien persyarafan di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Kurniawati (2007), dengan judul 

“Kejadian ‘Enuresis (mengompol)’ Berdasarkan Factor Psikologis & 

Keturunan Pada Anak Usia Prasekolah (4-5) Tahun Di Tk Sekar Ratih 

Krembangan Jaya Selatan Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengindintifikasi kejadian enuresis (mengompol) berdasarkan factor 

keturunan dan psikologis pada anak usia prasekolah (4-5) tahun di Tk 

Sekar Ratih Krembangan Jaya Selatan Surabaya. Penelitian ini 

memberikan informasi tentang factor yang terkait dengan enuresis 

(mengompol) pada anak prasekolah. Penelitian ini adalah deskriptif cross 

sectional. Subyek penelitian ini adalah anak usia prasekolah (4-5) tahun di 

Tk sekar Ratih Krembangan Jaya Selatan. Perbedaan dengan penelitian 

peneliti adalah variable yang dipakai dan tempat penelitian.  

   


