
PENDAHULUAN 

 

Keluarga adalah sekumpulan individu yang 

tinggal dalam satu rumah tangga dengan 

hubungan yang erat (Helvie, dalam 

Harmoko, 2012). Maryunani (2014), anak 

dibagi menjadi empat tahap usia yaitu usia 

neonatus, anak usia toddler, anak 

prasekolah, dan anak sekolah. Sedangkan 

menurut Pieter (2011) anak dibagi menjadi 

lima tahap usia yaitu usia neonatus, anak 

usia toddler, anak pra sekolah, anak usia 

sekolah, dan remaja. Keluarga dengan anak 

prasekolah merupakan tahap 

perkembangan keluarga ketiga. Tahap ini 

dimulai dengan anak berusia 2,5 – 5 tahun. 

Pada tahap ini kedua orang tua akan 

beradaptasi dengan kebutuhan dan minat 

anak seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan. Pada usia prasekolah orang 

tua pada tahap anak prasekolah sangat 

sibuk dan anak sangat bergantung dengan 

orang tua (Setiana, 2016). 

Pada anak usia prasekolah, banyak 

pertumbuhan yang dialami oleh anak 

contohnya kontrol volunteer sfingter ani 

dan uretra menjadi lebih baik dan 

seharusnya sudah tidak mengompol lagi. 

Masalah yang terjadi pada anak ketika akan 

melakukan toilet training adalah anak 

merasa takut dengan toilet (Ginanjar, 2018) 

Di Indonesia terdapat banyak kasus 

tentang permasalahan toilet training yang 

dialami oleh anak prasekolah. Suprihatin, 

Astuti, & Kristanti (2015) dalam 

penelitiannya diperoleh hasil sebanyak 27 

anak pra sekolahusia 2 sampai 5 tahun dari 

total 40 anak masih mengalami enuresis 

(mengompol) yang disebabkan karena 

factor kesiapan orang tua. Jika belum ada 

kesiapan toilet training akan berdampak 

pada kegagalan toilet traning pada anak. 

Orang tua sekarang lebih memilih untuk 

menggunakan diapers dengan alasan karena 

lebih praktis dan tidak ada cukup waktu 

untuk anaknya karena bekerja.  

Menurut The National Institutes of 

Health di Amerika Serikat (2015), 

mengompol biasanya terjadi pada anak 

umur 5 atau 6 tahun, dengan jumlah 

kejadian 5 juta anak di seluruh dunia. 

Menurut situs Mayo Clinic 15% anak masih 

mengompol pada malam hari pada usia 5 

tahun dan 5% berlanjut sampai usia 8-11 

tahun (Franco, et al., 2015) 

Di Indonesia diperkirakan jumlah balita 

sekitar 30% dari 250 juta jiwa penduduk 

Indonesia, menurut Survey Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) nasional 

diperkirakan jumlah anak prasekolah yang 

susah mengontrol untuk buang air kecil dan 

buang air besar mencapai 75 jutaanak 

(Ginanjar, 2018). Pada umumnya anak akan 

berhenti mengompol saat berumur 2,5 

tahun. Pada anak usia 3 tahun 75% anak 

bebas mengompol siang dan malam hari. 

Padausia 5 tahun 10-15% anak masih 



mengompol sedikitnya sekali dalam 

seminggu. 

Upaya yang dapat dilakukan agar anak 

mampu untuk melakukan BAB dan BAK 

secara mandiri yaitu dengan pendidikan 

kesehatan. Dengan memberikan informasi 

dan demonstrasi diharapkan anak mampu 

untuk melakukan BAB dan BAK secara 

baik dan benar. Pendidikan kesehatan yang 

akan dilakukan adalah pemberian informasi 

secara verbal atau ceramah, agar dapat 

meningkatkan daya dengar dan 

menumbuhkan minat belajar (Ginanjar, 

2018) 

Metode pendidikan kesehatan yang lain 

adalahdemonstrasi, yaitu dengan 

mengajarkan anak cara melakukan BAB 

dan BAK dengan menggunakan potty, dan 

mengajarkan anak untuk berinteraksi ketika 

melakukan toilet training, dan nantinya 

akan mudah diserap oleh anak. Dengan 

metode demonstrasi didapatkan adanya 

pengaruh toilet training terhadap 

peningkatan pembelajaran toilet training 

pada anak (Kiftiyah, Wardani, Rosyidah. 

2018). 

 

METODE PENELITIAN 

Studi kasus ini mengambil subjek 

dengan tahap perkembangan keluarga anak 

usia prasekolah di wilayah kerja Puskesmas 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 

dengan melakukan demonstrasi latihan 

toilet training. Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan wawancara, lembar 

observasi, pemeriksaan fisik dan 

dokumentasi. 

 

 

HASIL  

Dalam studi kasus pada tahap 

pengkajian yang telah dilakukan kemudian 

difokuskan pada tingkat perawatan diri 

keluarga anak prasekolah terutama dalam 

hal perawatan diri anak mengenai eliminasi 

buang air kecil. Hasil pengkajian 

menggunakan alat ukur lembar observasi 

dan didapatkan data subjektif bahwa anak 

masih mengompol pada malam hari dan 

orang tua belum mengerti cara melatih 

toilet training pada anak. 

Kemudian saat dilakukan observasi 

didapatkan data objektif yaitu anak masih 

buang air kecil di depan rumah, dan tidak 

mau melakukan buang air kecil di kamar 

mandi, dan dari 11 aspek yang dinilai 

dengan menggunakan lembar observasi 

didapatkan bahwa anak hanya melakukan 6 

aspek dengan benar. 

Berdasarkan hasil studi kasus, dapat 

diketahuai bahwa saat dilakukan 

pengkajian pada keluarga Tn. S tentang 

tingkat perawatan diri anak dapat dilihat 

pada penjelasan tabel berikut. 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahuai subjek 

dalam upaya peningkatan upaya pelatihan 

toilet training. 



Tabel 4.1 Skoring Toilet Training Sebelum 

Diberikan Perlakuan 
Aspek 

yang 

dinilai 

Para-

meter 

Dilaku-

kan 

Tidak 

dilakukan 

Peningkat

an upaya 

toilet 

training 

11 6 5 

Berdasarkan Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia (SDKI) 2017 maka 

penulis mengambil diagnosis Defisit 

Perawatan Diri  (D.O109). Pada studi kasus 

ini dilakukan kunjungan selama 5x yaitu 

hari pertama memberikan inform concent 

dan melakukan pengkajian pada keluarga. 

Hari kedua  sampai hari keempat 

melakukan latihan toilet training dengan 

metode demonstrasi dengan potty. Pada 

hari kelima melakukan evaluasi kepada 

anak. 

Tabel 4.2 Skoring Toilet Training Setelah 

Diberikan Perlakuan 
Aspek 

yang 

dinilai 

Para-

meter 

Dilaku-

kan 

Tidak 

dilakukan 

Peningkat

an upaya 

toilet 

training 

11 10 1 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa subjek dapat meakukan 10 

aspek dengan benar dari 11 aspek yang 

dinilai. 

Dari tabel di atas menunjukkan adanya 

peningkatan perilaku tentang toilet training 

sebelum dan sesudah diberikan pelatihan 

dengan metode demonstrasi dengan potty. 

Sebelum diberikan latihan anak mampu 

melakukan 6 aspek dengan benar setelah 

diberikan latihan anak mampu melakukan 

10 aspek dengan benar. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan intervensi yang telah 

ditetapkan, penulis melakukan 

implementasi tindakan keperawatan 

keperawatan selama 4 kali kunjungan. 

Penulis melakukan tindakan keperawatan 

yaitu latihan peningkatan toilet training 

dengan metode demonstrasi dengan media 

potty dengan cara memasang potty  lalu 

mempersilahkan anak  ke toilet  sesuai 

kebutuhan anak. Sebelum dilatih toilet 

training dilakukan observasi menggunakan 

lembar observasi dengan 11 aspek yang 

dinilai. Sebelum dilatih toilet training anak 

dapat melakukan 6 aspek dengan benar.  

Bandura (2008) dalam Kiftiyah (2018) 

menyebutkan, anak-anak akan membentuk 

perilakunya dari mencontoh atau meniru 

apa yang dilihatnya. Dalam hal ini maka 

orang-orang yang berada disekitarnya akan 

menjadi model atau objek yang akan 

ditirunya (Kiftiyah et al, 2018).  

Keuntungan dari melakukan toilet 

training yang baik dan benar untuk anak 

yaitu anak mampu menggunakan toilet saat 

ingin BAK dan BAB, juga dapat melatih 

kemandirian anak untuk mengukur apakah 

anak sudah mampu untuk melakukan BAK 

dan BAB sendiri, toilet training juga dapat 

melatih anak untuk mengetahui bagian-



bagian tubuh serta fungsinya (Hidayat, 

2009). 

Berdasarkan hasil evaluasi keperawatan 

terjadi peningkatan perilaku toilet training 

dari 6 aspek yang dilakukan menjadi 10 

aspek. Metode demonstrasi dirasa dapat 

meningkatkan pembelajaran anak tentang 

latihan toilet training karena anak akan 

dengan mudah menyerap hal baru dengan 

apa yang dilihat dan apa yang diajarkan 

dengan menggunakan alat atau peraga. 

 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan pengkajian, 

penegakkan diagnosis, intervensi, 

implementasi, dan evaluasi keperawatan 

pada tahap perkembangan keluarga dengan 

anak usia prasekolah di Desa Tanjung, 

Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten 

Karanganyar, maka dapat diambil 

kesimpulan :  

1. Pengkajian   

Hasil pengkajian pada keluarga Tn. S 

didapatkan data subjektif orang tua 

subjek mengatakan anaknya masih 

mengompol pada malam hari, dan 

anaknya masih sering buang air kecil di 

depan rumah. Data obyektif anak 

melakukan 6 aspek dengan benar dari 11 

aspek yang dinilai, anak tampak buang 

air kecil di depan rumah, dan tidak mau 

untuk diajak ke kamar mandi untuk 

buang air kecil. 

2. Diagnosis keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang muncul 

pada keluarga Tn. S yaitu defisit 

perawatan diri (D.0109) dengan skor 3⅔.  

 

 

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi berisi tujuan yang ingin 

dicapai dan rencana tindakan untuk 

mengatasi masalah dengan tujuan umum 

setelah dilakukan tindakan toilet training 

selama 5 kali kunjungan diharapkan 

klien dapat melakukan toilet training 

secara mandiri. Sedangkan tujuan 

khususnya yaitu keluarga mampu 

menjelaskan 5 fungsi keperawatan 

kesehatan keluarga.  

Tindakan yang diberikan yaitu latihan 

toiet training menggunakan metode 

demonstrasi dengan potty selama 5 kali 

kunjungan terjadi peningkatan 

kemampuan toilet training pada anak 

dari 6 aspek menjadi 10 aspek dapat 

dilakukan. 

4. Implementasi  

Implementasi yang telah diberikan 

tanggal 20 - 24 Februari 2020 sebanyak 

5 kali kunjungan rumah antara lain 

memberikan informed consent, 

melakukan pengkajian, melakukan 

observasi tentang peningkatan toilet 

training pada An. A, menjelaskan 

pentingnya toilet training pada Ny. D, 

melatih An. A melakuan toilet training 

menggunakan media demonstrasi 



dengan potty, mendiskusikan cara 

melakukan perawatan, mendiskusikan 

cara merawat anggota keluarga yang 

sakit, mendiskusikan cara 

memanfaatkan fasilitas kesehatan, 

mendiskusikan cara memodifikasi 

lingkungan. 

5. Evaluasi  

Setelah dilakukan kunjungan 

keluarga sebanyak 5 kali kunjungan, 

dapat diperoleh hasil yaitu 5 fungsi 

perawatan kesehatan keluarga sudah 

tercapai, dengan evaluasi subjektif yaitu 

subjek mengatakan mau untuk dilatih 

melakukan toilet training di kamar 

mandi, sedangkan untuk evaluasi 

objektifnya yaitu subjek sudah mau 

untuk diajak ke toilet untuk buang air 

kecil, dan dari hasil observasi 

menggunakan lembar observasi 

didapatkan hasil subyek telah melakukan 

10 aspek dengan benar dari 11 aspek 

yang dinilai, evaluasi analisis didapatkan 

hasil bahwa keluarga sudah mampu 

mencapai 5 fungsi perawatan kesehatan 

keluarga, evaluasi planning yaitu dengan 

mempertahankan intervensi dengan 

anjurkan anak melakukan toilet training 

secara mandiri, anjurkan keluarga 

melatih anak melakukan toilet training. 

SARAN 

1. Teoritis  

Sebagai pengembangan ilmu tentang 

asuhan keperawatan keluarga tahap 

perkembangan keluarga prasekolah.  

2. Praktis  

a. Bagi Istitusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai referensi 

untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang 

ilmu keperawatan keluarga tahap 

perkembangan keluarga prasekolah. 

b. Bagi Penulis  

Dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga prasekolah. 

c. Bagi Perawat  

Dapat meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

keluarga tahap perkembangan 

keluarga prasekolah. 

d. Bagi Klien dan Keluarga 

Mampu menambah wawasan bagi 

keluarga tentang toilet training pada 

anak usia prasekolah. 

e. Bagi Puskesmas 

Dapat memberi masukan pada 

puskesmas sebagai program dalam 

rangka meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan pada tahap 

perkembangankeluargatahapprasek

olah. 
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