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LAPORAN HASIL PENELITIAN 

HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA DENGAN ENURESIS PADA ANAK 

Miftakhul Huda*, Sasanti Juniar** 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Enuresis adalah pengeluaran air kemih yang tidak disadari. Pengendalian proses 

berkemih pada anak diharapkan sudah tercapai pada umur lima tahun. Prevalensi enuresis 

bervariasi, dan terdapat berbagai faktor yang berperan. Penelitian oleh Windiani (2008) di 

Denpasar mendapatkan prevalensi enuresis pada anak TK sebesar 10.9%. Enuresis nokturnal 

adalah masalah yang umum di Amerika Serikat, diperkirakan mempengaruhi lima sampai tujuh 

juta anak dan terjadi tiga kali lebih sering pada anak laki-laki daripada anak perempuan. 

Sayangnya, hanya sekitar sepertiga dari keluarga anak-anak dengan masalah ini yang mencari 

bantuan dari psikiater (Haloho,2012). 

 Berbagai penyebab enuresis pada anak antara lain faktor genetik, hormonal, anatomi, 

kondisi medis seperti konstipasi, infeksi saluran kemih, problem psikologis, kapasitas kandung 

kemih yang kecil, gangguan tidur, keterlambatan perkembangan, dan imaturitas fungsi sistem  

saraf pusat. Enuresis dapat menyebabkan terjadinya gangguan psikologis seperti rasa percaya 

diri yang rendah, stres keluarga, dan isolasi sosial. Faktor psikologis seperti perceraian orangtua 

atau kematian orangtua/saudara, merupakan salah satu faktor yang juga dapat mencetuskan 

terjadinya enuresis. Sebaliknya, interaksi antara anggota keluarga yang kurang hangat dapat 
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memberikan dampak terhadap perkembangan anak di mana anak akan mengalami internalizing 

and externalizing behavioural termasuk enuresis (Mansour, 2009). 

Dalam tahapan masa tumbuh kembang anak prasekolah, banyak problem yang akan 

dihadapi orangtua salah satunya adalah enuresis. Enuresis dapat memberikan pengaruh buruk 

secara psikologis dan sosial sehingga bisa mengganggu kehidupan seorang anak dan 

mempengaruhi kualitas hidupnya saat dewasa. Apabila masalah enuresis diabaikan dan tidak 

segera diatasi maka akan berpengaruh bagi anak sehingga anak akan menjadi tidak percaya diri, 

malu dan hubungan sosial dengan teman akan terganggu. Banyak orangtua mengeluhkan bahwa 

enuresis adalah masalah anak yang serius karena mereka tidak mengetahui cara mengatasinya 

(Daulay, 2008). 

Pola asuh orangtua ada tiga, yaitu: Otoriter, Autoritatif, dan Permisif. Pola asuh otoriter 

adalah gaya asuh yang menuntut anak mengikuti perintah orangtua, tegas, dan tidak memberi 

peluang anak untuk mengemukakan pendapat. Pola asuh autoritatif adalah gaya asuh yang 

memperlihatkan pengawasan ketat pada tingkah laku anak, tetapi juga responsif, menghargai 

pemikiran, perasaan, dan mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan. Pola asuh 

permisif adalah gaya asuh yang mendidik anak secara bebas, anak dianggap sebagai orang 

dewasa, diberi kelonggaran untuk melakukan hal yang dikehendaki (Gare, 2012). 

Pola asuh autoritatif dimana terdapat hubungan yang hangat dan suportif dalam 

keluarga, sering dikaitkan dengan outcome anak yang positif, sedangkan pola asuh dan 

hubungan yang berkonflik akan memunculkan masalah anak di kemudian hari. Chang (2004) 

mengatakan dari hasil penelitiannya bahwa adanya korelasi yang positif antara pengasuhan 

yang negatif dengan munculnya tingkah laku bermasalah pada anak (Gere, 2012). 

Orangtua yang otoriter juga dapat menjadi penyebab perilaku mengompol anak. 

Orangtua yang otoriter adalah orangtua yang sukanya memerintah anak, menyuruh anak dan 

kurang dapat memahami anak. Orangtua otoriter ini inginnya didengar anak, tetapi tidak mau 

mendengar anak. Anak yang memiliki orangtua otoriter akan menjadi anak yang tertekan 
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perasaannya yang kemudian memunculkan perilaku mengompol. Demikian juga dengan 

orangtua yang terlalu permisif atau memanjakan anak biasanya membiarkan saja ketika anak 

mengompol, bahkan mengompol menjadi bahan olok-olokan dari orangtua. Anak juga tidak 

diajari bagaimana caranya agar tidak mengompol. Orangtua yang permisif ini biasanya 

menuruti semua keinginan anak, sehingga anak terbiasa semua keinginannya terpenuhi. Ini 

akan membentuk karakter anak, toleransi anak terhadap frustasi menjadi rendah, anak menjadi 

gampang stress, sehingga ketika stress sedikit langsung mengompol (Wahyuningsih, 2013). 

 

Pola asuh orangtua yang sering marah, over critical, memaksakan kehendak pada anak 

hingga melakukan kekerasan fisik akan membuat anak takut sehingga menyebabkan 

penyimpangan kebiasaan seperti mengompol (Gere 2012). Sedangkan mengompol merupakan 

suatu proses yang dapat dikendalikan baik waktu maupun tempatnya sehingga anak yang 

bermasalah dengan enuresis dapat disebabkan oleh orangtua maupun kesiapan anak sendiri 

yang kurang (Christie, 2010).  

Taman Kanak – kanak (TK) Permata Hati yang terletak di daerah Sepanjang Sidoarjo 

mempunyai  125  murid, terbagi dalam kelas TK A dan TK B. Peneliti mendapat informasi dari 

beberapa orangtua dan guru TK tersebut bahwa beberapa muridnya masih ada yang 

mengompol. Peneliti selanjutnya melakukan studi pendahuluan dengan mengundang beberapa 

orangtua anak TK untuk diberikan informasi tentang enuresis pada anak. Dari 26 orangtua yang 

hadir, 11 orangtua mengeluhkan anaknya masih mengompol. Salah satu orangtua siswa yang 

hadir mempunyai 3 anak yang semua masih mengompol. Anak pertama perempuan usia 12 

tahun, anak kedua laki-laki usia 9 tahun dan anak ketiga laki-laki usia 6 tahun. Pembantu rumah 

tangganya mengeluh karena setiap pagi harus membersihkan dan menjemur kasur kamar 

anaknya.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui hubungan pola asuh orangtua 

dengan enuresis pada anak, dengan tujuan dapat membantu permasalahan enuresis pada anak. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara pola asuh orangtua yang otoriter dan permisif dengan 

enuresis pada anak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

  Mengetahui adanya hubungan antara pola asuh orangtua yang otoriter dan permisif 

dengan enuresis pada anak. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1.  Mengidentifikasi tipe pola asuh orangtua pada kejadian enuresis anak. 

2. Menganalisis hubungan antara pola asuh orangtua otoriter dan permisif dengan 

enuresis pada anak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi subyek penelitian 

Diharapkan subyek penelitian dapat mengetahui tentang pola asuh yang 

mendukung tumbuh kembang optimal sehingga dapat mengurangi kejadian enuresis. 

1.4.2 Manfaat dalam pelayanan kesehatan 

 Hasil penelitian dapat dipakai sebagai masukan untuk mengoptimalkan strategi 

pelayanan dengan mencegah dan mengurangi kejadian enuresis dengan cara 

memperbaiki pola asuh orangtua.  

1.4.3 Manfaat dalam bidang akademik 

Sebagai landasan guna pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah data 

dan wacana mengenai pola asuh dan enuresis. 

1.4.4 Manfaat dalam bidang penelitian  

  Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data awal dan  pembanding untuk 

penelitian sejenis tentang pola asuh dan enuresis dikemudian hari. 
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1.5     Risiko Penelitian 

Pada saat pemeriksaan fisik dan tes psikologi pada anak dan pengisian kuisioner 

oleh orangtua, kemungkinan anak dan orangtua akan merasa sedikit tidak nyaman 

karena harus menjawab beberapa pertanyaan meskipun suasana pemeriksaan 

diusahakan memberikan kenyamanan terhadap subyek penelitian. Beberapa anak 

kemungkinan juga akan merasa malu jika ada yang mengetahui bahwa anak pernah 

mengompol, demikian juga dengan orangtuanya. Risiko penelitian telah dijelaskan pada 

subyek penelitian saat akan memulai penelitian bahwa peneliti akan menjamin 

kerahasiaannya
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