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ABSTRAK 

Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam toilet training anak, yaitu dalam hal 

menyediakan waktu, pendekatan yang konsisten, kesabaran, pengetahuan, 

pemahaman terhadap proses toilet training. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kemandirian toilet 

training pada anak retardasi mental. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif korelatif menggunakan desain cross 

sectional. Sampel penelitian adalah 44 ibu yang memiliki anak retardasi 

mental di SLB Negeri Surakarta dengan tehnik pengambilan sempel 

menggunakan sampling jenuh data penelitian diperoleh dari kuesioner tingkat 

pengetahuan ibu dan kemandirian toilet training pada anak retardasi mental. 

Analisis data digunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

35 responden (79,6%) ibu berpengetahuan baik mempunyai anak yang 

tergantung total dalam kemandirian 1 responden (2,3%), kurang mandiri 7 

responden (15,9%), mandiri 27 responden (61,4%). 4 responden (9,1%) ibu 

yang berpengetahuan cukup mempunyai anak yang tergantung total dalam 

kemandirian berjumlah 2 responden (4,5%), kurang mandiri 1 responden 

(2,3%), mandiri 1 responden (2,3%). 5 responden (11,3%) ibu 

berpengetahuan kurang mempunyai anak yang tergantung total dalam 

kemandirian toilet training berjumlah 2 responden (4,5%), kurang mandiri 2 

responden (4,5%), mandiri 1 (2,3%) responden. Hasil uji chi square diperoleh 

X² = 15,156 dengan nilai P= 0,004 lebih kecil dari (alpha) =0,05, sehingga H0 

ditolak, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan kemandirian toilet training pada anak 

retardasi mental di SLB N Surakarta. 

 

 

Kata kunci: toilet training, retardasi mental, pengetahuan, kemandirian. 
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THE RELATIONSHIP OF MOTHER’S LEVEL KNOWLEDGE WITH 

INDEPENDENCE TOILET TRAINING IN CHILDREN WITH  MENTAL 

RETARDATION IN SLB NEGERI SURAKARTA 

 

By :  

Siti Munafiah1, Irdawati, S. Kep., M. Si. Med2, Endang Zulaicha S.Kp3   

ABSTRACT 

The role of parents is needed in child toilet training, namely in terms of providing 

time, a consistent approach, patienc, knowledge, understanding of the process of 

toilet training. The research objective was to determine the level of knowledge 

mother's relationship with independent toilet training in children with mental 

retardation. This type of quantitative study using correlative descriptive method 

using cross-sectional design. The study sample was 44 mothers of children with 

mental retardation in SLB Negeri Surakarta with sempel retrieval technique using 

saturated sampling research data obtained from questionnaires and self-

sufficiency level of knowledge mother toilet training in children with mental 

retardation . Data analysis used the chi square test . The results showed that 35 

respondents (79.6%) knowledge mothers have children who depend totally on 

independence 1 respondent (2.3%), lack of self- seven respondents (15.9%), 

independent 27 respondents (61.4%). 4 respondents (9.1%) mothers were 

knowledge enough to have children who depend totally on independence than 2 

respondents (4.5%), less self-contained 1 respondent (2.3%), independent 1 

respondent (2.3%). 5 respondents (11.3%) less knowledge mothers have children 

who depend totally on toilet training independence than 2 respondents (4.5%), 

less self-contained 2 respondents (4.5%), independent 1 (2.3%) respondents . Chi 

square test results obtained by X ² = 15.156 with a P value = 0.004 is less than ( 

alpha ) = 0.05, so H0 rejected, it can be concluded that the level of knowledge 

mother has a significant relationship with self toilet training in children with 

mental retardation in SLB N Surakarta . 

 

Keywords: toilet training, mental retardation, knowledge, self-reliance. 
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PENDAHULUAN 

 

Retardasi mental merupakan anak 
yang memiliki kemampuan yang kurang 
dalam perilaku adaptif dan memiliki 
intelektual di bawah rata-rata yang 
muncul dalam masa perkembangan 
(Depkes, 2010). 

Di Indonesia diperkirakan sekitar 7-
10% anak berkebutuhan khusus dari 
total populasi anak di Indonesia. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik Nasional (BPSN) tahun 2007 
terdapat 82.840.600 jiwa anak dari 
231.294.200 jiwa penduduk Indonesia, 
sekitar 8,3 juta jiwa diantaranya adalah 
anak berkebutuhan khusus yang 
mencakup anak dengan retardasi 
mental (Kemenkes RI, 2010).  

Pada anak retardasi mental 
masalah yang terjadi adalah kelemahan 
atau kurangnya kemampuan pada anak 
yang disertai keterbatasan kemampuan 
dalam kemandirian misalnya dalam hal 
makan, mengurus diri (oral higine, 
mandi, berpakaian), dan  kemandirian 
dalam hal toilet training (Hidayat, 2005). 

Konsep toilet training dapat 
diperkenalkan pada anak sejak dini 
yaitu usia toddler (1-3 tahun). Toilet 
training dilakukan pada anak pada fase 
kemandirian. Pelatihan buang air besar 
dan buang air kecil biasanya dimulai 
pada usia 2 sampai 3 tahun. Walaupun 
bukan pekerjaan sederhana, namun 
orang tua harus tetap termotivasi untuk 
merangsang anaknya agar terbiasa 
buang air besar dan buang air kecil 
sesuai waktu dan tempatnya. 
Mengajarkan toilet training pada anak 
bukanlah hal yang mudah untuk 
dilakukan. Apalagi pada anak dengan 
retardasi mental. Dalam toilet training 
dibutuhkan tehnik atau cara yang tepat 
sehingga mudah dimengerti oleh anak. 
Penggunaan tehnik yang tepat 
mempengaruhi keberhasilan orang tua 
dalam mengajarkan konsep toilet 
training pada anak (Hidayat, 2005). 

Peran orang tua sangat dibutuhkan 
dalam toilet training anak, yaitu dalam 
hal menyediakan waktu, pendekatan 
yang konsisten, kesabaran, 
pengetahuan, pemahaman terhadap 

proses toilet training. Adanya saudara 
baru atau ibu kembali bekerja penuh 
(full time) mungkin akan menghambat 
kesiapan dalam toilet training. 
Pengetahuan tentang toilet training 
sangat penting untuk dimiliki oleh ibu. 
Hal ini akan berpengaruh pada 
penerapan toilet training pada anak. Ibu 
yang mempunyai tingkat pengetahuan 
yang baik, berarti ibu mempunyai 
pemahaman yang baik tentang manfaat 
dan dampak dari toilet training, 
sehingga ibu akan mempunyai 
pengetahuan yang positif terhadap 
toilet training (Suryabudhi, 2003). 

Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan kepada Kepala Sekolah 
SLB Negeri Surakarta Bp Sukamto, SE 
jumlah murid SLB tahun 2012 
berjumlah 44 siswa, rata-rata umur 
murid di bawah 18 tahun. Berdasarkan 
observasi Kepala Sekolah pada anak 
retardasi mental dengan tingkat IQ 
dibawah 70 keberasilan toilet 
trainingnya berkisar 60-65%. Untuk 
mengetahui keberhasilan anak 
retardasi mental salah satunya dengan 
memberikan pelatihan ketrampilan diri 
dengan mengajarkan kebutuhan dasar 
dan melatih kemandirian anak dalam 
hal toilet training. Di SLB Negeri 
Surakarta ada kelas khusus untuk 
mempelajari kemandirian toilet training.  

Berdasarkan wawancara dengan 
10 orang tua siswa, 8 orang tua 
mengatakan bahwa mereka belum tahu 
tehnik yang tepat dalam toilet training 
dan anak mereka sulit untuk mandiri 
dalam hal merawat diri. Salah satunya 
dalam hal toilet training. Anaknya 
membutuhkan perhatian yang lebih 
dibandingkan anak yang lain. 
Perkembangan anak di rasa kurang 
maka ibu harus membimbing anaknya 
pada saat melakukan kegiatan di 
rumah maupun di luar rumah.  

 
LANDASAN TEORI  
 
Pengetahuan Toilet Training 

Pengetahuan adalah merupakan 
hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 
orang melakukan penginderaan 
terhadap suatu obyek tertentu. 
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Penginderaan terjadi melalui panca 
indera manusia, yaitu: indra 
penglihatan, pendengaran, penciuman, 
rasa, dan raba. Sebagian besar 
pengetahuan manusia diperoleh 
melalui mata dan telinga. Pengetahuan 
atau kognitif merupakan domain yang 
sangat penting untuk terbentuknya 
tindakan seseorang /over behavior 
(Notoatmodjo, 2010). 

Toilet Training merupakan suatu 
usaha untuk melatih agar anak mampu 
mengontrol dalam melakukan buang air 
kecil dan buang air besar. Dalam 
melakukan latihan buang air kecil dan 
buang air besar pada anak 
membutuhkan persiapan secara fisik, 
psikologis maupun intelektual, melalui 
persiapan tersebut diharapkan anak 
mampu mengontrol buang air besar  
atau kecil secara mandiri (Hidayat, 
2005).  

Pengetahuan ibu tentang toilet 
training adalah suatu kemampuan ibu 
untuk memberikan dukungan positif 
dalam melatih kemampuan toilet 
training pada anak, dalam proses 
melatih toilet training  bukan sebuah 
proses yang mudah dan cepat, 
dibutuhkan waktu yang lama yaitu 
kurang lebih 8 sampai 10 bulan, maka 
ibu harus bersabar dalam memberikan 
latihan toilet training (Dr.Schum cit 
Moot, 2002). 

 
Kemandirian Anak Retardasi Mental 

Kemandirian adalah kemampuan 
untuk mengelola individu dalam 
mengelola dirinya sendiri yang ditandai 
kemampuan untuk tidak bergantung 
atau tidak minta bantuan kepada orang 
lain terutama orang tua, maupun 
mengambil keputusan secara mandiri 
dan konskuen terhadap keputusan 
tersebut, serta mengetahui tentang 
benar dan salah, penting dan tidak 
penting (Saomah, 2007).  

Pada anak retardasi mental 
masalah yang terjadi adalah kelemahan 
atau ketidakmampuan  pada anak yang 
disertai keterbatasan kemampuan 
dalam kemandirian misalnya dalam hal 
makan, mengurus diri (oral higyne, 

mandi, berpakaian), dan  kemandirian 
dalam hal toilet training (Hidayat, 2005). 

Kemandirian anak retardasi mental 
adalah keseimbangan antara merawat 
diri dan kemampuan untuk mengurus 
kebutuhan dasar dirinya sendiri, dan 
mereka senantiasa membutuhkan 
bantuan dan pengawasan orang lain 
terutama orang tua (Fadilah, 2008). 
Keadaan retardasi mental pada anak 
apabila tingkat IQ dibawah 70, 
kemudian perilaku tidak normal pada 
anak retardasi mental dapat dilihat 
dengan cara kemampuan anak dalam 
melakukan kemandirian atau 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
dan tugas perkembangan pada usianya 
belum optimal (Hidayat, 2005). 
 
Toilet Training 

Toilet Training adalah latihan 
mengontrol b uang air besar dan buang 
air kecil, usia yang tepat untuk berlatih 
sekitar 1,5 tahun-2 tahun sangat 
bergantung pada perkembangan 
beberapa otot tertentu, minat dan 
kesadaran anak yang bersumber dari 
anak tersebut (Handayani, 2006). 

Toilet Training pada anak 
merupakan suatu usaha untuk melatih 
agar anak mampu mengontrol dalam 
melakukan buang air kecil dan buang 
air besar. Dalam melakukan latihan 
buang air kecil dan buang air besar 
pada anak membutuhkan persiapan 
secara fisik, psikologis maupun 
intelektual, melalui persiapan tersebut 
diharapkan anak anak mampu 
mengontrol buang air besar  atau kecil 
secara mandiri (Hidayat, 2005). 
 
Retardasi Mental 

Retardasi mental merupakan anak 
yang memiliki intelegensi yang 
signifikan dibawah rata-rata dan disertai 
kurangnya kemampuan dalam adaptasi 
perilaku yang muncul dalam masa 
perkembangan (Depkes, 2010) 

Retardasi mental ialah keadaan 
dengan intelegensi yang kurang (tidak 
normal) sejak masa perkembangan, 
baik sejak lahir atau sejak masa kanak-
kanak. Biasanya terdapat 
perkembangan mental yang kurang 
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secara keseluruhan, tetapi gejala 
utama ialah intelegensi yang 
terbelakang. Retardasi mental disebut 
juga oligofrenia (oligo : kurang atau 
sedikit dan fren : jiwa) atau tuna mental. 
(Maramis, 2009).  
 
METODE PENELITIAN 
 
Jenis dan rancangan Penelitian 

Jenis Penelitian ini kuantitatif 
dengan menggunakan metode 
Deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan 
hubungan antara variabel, dengan 
menggunakan desain penelitian cross 
sectional, yang dimaksud dengan 
desain cross sectional adalah suatu 
penelitian untuk mempelajari dinamika 
korelasi antara variabel dependent 
(variabel terikat) dan independent 
(variabel bebas) dengan cara 
pengumpulan data dilakukan sekaligus 
pada waktu yang sama (Notoatmodjo, 
2010). 

 
 

Populasi dan sampel 
Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua siswa retardasi mental 
dan orang tua yang memiliki anak 
retardasi mental di SLB Negeri 
Surakarta yaitu jumlah populasi 44 
orang. 

Sampel penelitian ini sebanyak 44 
orang dan memungkinkan untuk diteliti 
semuanya sehingga sampel 
merupakan semua siswa retardasi 
mental dan orang tua yang memiliki 
anak retardasi mental di SLB Negeri  
Surakarta yaitu sebanyak 44 orang. 
 
Analisis Data 
 
Analisa Univariat  

Menurut Notoatmidjo (2010), 
Analisa univariat adalah analisa yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan setiap 
variabel  penelitian untuk mengetahui 
distribusi frekuensi dengan proporsinya 
dalam bentuk tabel. Analisa univariat 
pada penelitian ini yaitu umur orang 
tua, pendidikan orang tua, pekerjaan 
orang tua, umur anak, kelas, urutan 
kelahiran anak, jenis kelamin. 

 
 

Analisa bivariat  
Analisa bivariat digunakan untuk 

mengidentifikasi antara dua variabel 
yang diduga berhubungan atau 
berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Pada 
penelitian ini analisa yang digunakan 
adalah dengan rumus Chi Square : 

h

2

h02

f

)f(f
X




 
Keterangan : 

 = Statistik Chi Square 

f0  = Frekuensi Hasil Observasi 
fh  = Frekuensi yang diharapkan 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariat 
 

Tabel 1 
Distribusi Frekuensi Umur Ibu 

No Umur Jumlah Persentase 

1.  Kurang dari 35 Tahun 2 4,5% 
2.  36 – 45 Tahun 25 56,8% 
3.  46 – 55 Tahun 12 27,3% 
4.  Lebih dari 55 Tahun 5 11,4% 

Jumlah 44 100% 

Berdasarkan distribusi umur ibu 
yang mempunyai anak retardasi mental 
di SLB Negeri Surakarta diketahui 
bahwa prosentase terbesar yaitu 56,8% 
responden mempunyai umur antara 36-
45 tahun. Sehingga dapat diketahui 
bahwa ibu yang mempunyai anak 
retardasi mental di SLB Negeri 
Surakarta mayoritas berumur antara 
36-45 tahun. 

Tabel.2 
Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1.  Tidak Sekolah 2 4,5% 
2.  SD 3 6,8% 
3.  SMP 10 22,7% 
4.  SMA 16 36,4% 
5.  Diploma 5 11,4% 
6.  Sarjana 8 18,2% 

Jumlah 44 100% 

 



Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Kemandirian Toilet  Training pada Anak 
Retardasi Mental di SLB Negeri Surakarta 
 
 

6 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi 
pendidikan ibu yang mempunyai anak 
retardasi mental di SLB Negeri 
Surakarta diketahui bahwa prosentase 
terbesar yaitu 36,4% mempunyai 
pendidikan terakhir SMA. Sehingga 
dapat diketahui bahwa ibu yang 
mempunyai anak retardasi mental di 
SLB Negeri Surakarta mayoritas 
mempunyai pendidikan terakhir SMA. 

 
 

Tabel 3 
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ibu 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1.  IRT 20 45,5% 
2.  Pegawai Swasta 10 22,7% 
3.  PNS 5 11,4% 
4.  Pedagang 5 11,4% 
5.  Buruh 4 9,1% 

Jumlah 44 100% 

Berdasarkan hasil distribusi data 
tentang pekerjaan ibu yang mempunyai 
anak retardasi mental di SLB Negeri 
Surakarta diketahui bahwa prosentase 
terbesar adalah 45,5% mempunyai 
pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga 
(IRT) Sehingga dapat diketahui bahwa 
Ibu yang mempunyai anak retardasi 
mental di SLB Negeri Surakarta 
mayoritas adalah Ibu Rumah Tangga. 

 
Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin 
Anak 

No Jenis 
Kelamin Anak 

Jumlah Persentase 

1.  Perempuan 17 38,6% 
2.  Laki-Laki  27 61,4% 

Jumlah 44 100% 

Berdasarkan distribusi data tentang 
jenis kelamin pada anak retardasi 
mental di SLB Negeri Surakarta 
diketahui bahwa prosentase terbesar 
adalah 61,4% anak retardasi mental di 
SLB Negeri Surakarta dengan jenis 
kelamin laki-laki. Sehingga dapat 
diketahui bahwa anak retardasi mental 
di SLB Negeri Surakarta mayoritas 
berjenis kelamin laki-laki. 

 
 
 

Tabel.5 
Distribusi Frekuensi Umur Anak 

 
No Umur Anak Jumlah Persentase 

1.  Kurang dari 10 Tahun 8 18,2% 
2.  10 – 15 Tahun 34 77,3% 
3.  15-18 Tahun 2 4,5% 

Jumlah 44 100% 

Berdasarkan distribusi data tentang 
umur anak retardasi mental di SLB 
Negeri Surakarta diketahui bahwa 
prosentase terbesar adalah 77,3% 
mempunyai umur antara 10-15 tahun. 
Sehingga dapat diketahui bahwa anak 
retardasi mental di SLB Negeri 
Surakarta mayoritas berumur antara 
10-15 tahun. 

Tabel 6 
Distribusi Frekuensi Kelas Anak 

No Kelas Jumlah Persentase 

1.  Kelas 1 7 15,9% 
2.  Kelas 2 12 27,3% 
3.  Kelas 3 8 18,2% 
4.  Kelas 4 6 13,6% 
5.  Kelas 5 7 15,9% 
6.  Kelas 6 4 9,1% 

Jumlah 44 100% 

Berdasarkan distribusi data tentang 
kelas anak retardasi mental di SLB 
Negeri Surakarta diketahui bahwa 
prosentase terbesar adalah 27,3% 

merupakan anak kelas 2. Sehingga 

dapat diketahui bahwa anak retardasi 
mental di SLB Negeri Surakarta 
mayoritas berasal dari kelas 2. 

 
Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Urutan Kelahiran 

No Urutan 
Kelahiran 

Jumlah Persentase 

1.  Tunggal 6 13,6% 
2.  Sulung 3 6,8% 
3.  Tengah 14 31,8% 
4.  Bungsu 21 47,7% 

Jumlah 44 100% 

Berdasarkan distribusi data tentang 
urutan kelahiran pada anak retardasi 
mental di SLB Negeri Surakarta 
diketahui bahwa prosentase terbesar 
adalah 47,7% anak bungsu. Sehingga 
dapat diketahui bahwa anak retardasi 
mental di SLB Negeri Surakarta 
mayoritas merupakan anak bungsu. 
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Tabel.8 
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu 

No Pengetahuan 

Ibu 

Jumlah Persentase 

1.  Kurang 5 11,3% 
2.  Cukup 4 9,1% 
2.  Baik 35 79,6% 

Jumlah 44 100% 
 

Berdasarkan distribusi tingkat 
pengetahuan ibu tentang toilet training 
diketahui bahwa prosentase terbesar 
adalah 79,5% mempunyai pengetahuan 
tentang toilet training yang baik. 
Sehingga dapat diketahui bahwa Ibu 
yang mempunyai anak retardasi mental 
di SLB Negeri Surakarta mayoritas 
adalah Ibu Rumah Tangga mempunyai 
tingkat pengetahuan yang baik tentang 
toilet training. 

 
Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Kemandirian  
Toilet Training 

No Kemandirian Jumlah Persentase 

1.  Tergantung 
Total 

5 11,3% 

2.  Kurang 
Mandiri 

10 22,7% 

2.  Mandiri 29 66% 

Jumlah 44 100% 
 

Berdasarkan distribusi kemandirian 

toilet training pada anak retardasi 

mental diketahui bahwa prosentase 
terbesar adalah 65,9% mempunyai 
tingkat kemandirian toilet training yang 
termasuk kategori mandiri. Sehingga 
dapat diketahui bahwa anak retardasi 
mental di SLB Negeri Surakarta 
mayoritas adalah mempunyai tingkat 
kemandirian toilet training yang 
termasuk kategori mandiri. 
 
Analisis Bivariat 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 10 
Hubungan antara Tingkat Pengetahuan 
Ibu dengan Kemandirian Toilet Training 

pada Anak Retardasi Mental  di SLB 
Negeri Surakarta Bulan Mei 2013 

Pengeta
huan 

Kemandirian Toilet Training 

Jumlah 


2
hitung P 

Tergantung 
 Total 

Kurang 
 Mandiri 

Mandiri 

N % N % N % N % 

Kurang 2 4,5 2 4,5 1 2,3 5 11,3 

15,156 0,004 
Cukup 2 4,5 1 2,3 1 2,3 4 9,1 

Baik 1 2,3 7 15,9 27 61,4 35 79,6 

Jumlah 5 11,3 10 22,7 29 66 44 100 

 
Berdasarkan hasil tabel silang 

tentang hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu dengan kemandirian 
toilet training pada anak retardasi 
mental  di SLB Negeri Surakarta 
diketahui bahwa 5 (11,3%) responden 
ibu yang berpengetahuan kurang 
mempunyai anak yang tergantung total 
dalam kemandirian toilet training 
berjumlah 2 (4,5%) responden, kurang 
mandiri 2 (4,5%) responden, mandiri 1 
(2,3%) responden. 4 (9,1%) responden  
ibu yang berpengetahuan cukup 
mempunyai anak yang tergantung total 
dalam kemandirian berjumlah 2 (4,5%) 
responden, kurang mandiri 1 (2,3%) 
responden, mandiri 1 (2,3%) 
responden. 35 (79,6%) responden ibu 
berpengetahuan baik mempunyai anak 
yang tergantung total dalam 
kemandirian 1 (2,3%) responden, 
kurang mandiri 7 (15,9%) responden, 
mandiri 27 (61,4%) responden. 

Hasil tersebut menunjukkan 
adanya kecenderungan bahwa tingkat 
pengetahuan ibu tentang toilet training 
mempunyai keterkaitan dengan 
kemandirian toilet training pada anak 
retardasi mental  di SLB Negeri 
Surakarta. Berdasarkan hasil uji chi 

square diperoleh nilai 2
hitung = 15,156 

dengan p= 0,004. Oleh karena hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa p < 
0,05 maka H0 ditolak, artinya tingkat 
pengetahuan ibu mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan kemandirian 
toilet training pada anak retardasi 
mental  di SLB Negeri Surakarta. 
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PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian tingkat 
pengetahuan dari 44 responden, 
sebanyak 35 responden (79,6%) 
mempunyai pengetahuan baik. Hasil 
penelitian juga terdapat dari 44 
responden sebanyak 16 responden 
(36,4%) berpendidikan SMA, dan 13 
(29,6%) responden berpendidikan 
Sarjana dan Diploma. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengetahuan 
seseorang oleh tingkat pendidikannya. 
Orang yang mempunyai pendidikan 
lebih tinggi akan memiliki pengetahuan 
yang lebih luas dari pada orang yang 
memiliki pendidikan yang lebih rendah. 
Sebagaimana disimpulkan oleh 
Notoatmodjo (2007) mengatakan 
bahwa pengalaman, keyakinan, 
fasilitas, sosial budaya, dapat 
mempengaruhi pengetahuan 
seseorang, semakin tinggi pendidikan 
seseorang maka semakin tinggi pula 
pengetahuan seseorang. 

Tingkat kemandirian anak dalam 
toilet training dari 44 responden, 
sebanyak 29 responden (66%) mandiri. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi 
kemandirian anak yaitu pengetahuan 
dan pola asuh orang tua. Santrock 
(2005) mengatakan bahwa pola asuh 
orang tua yang demokratis mendorong 
anak lebih mandiri, namun orang tua 
harus dapat memegang kendali anak. 
Orang tua merupakan paling dekat 
dengan anak. Santrock (2005) 
mengatakan pola asuh orang tua 
merupakan interaksi antara orang tua 
dengan anaknya selama pengasuhan, 
orang tua mempunyai berbagai macam 
fungsi yang salah satunya adalah 
mengasuh putra-putrinya. Dalam 
mengasuh anaknya orang tua memiliki 
berbagai metode. Masing-masing orang 
tua mempunyai cara yang berbeda 
dalam melatih kemandirian anak 
retardasi mental, ada yang dengan cara 
keras atau dengan disiplin (Ramawati, 
2011).   

Faktor lain yang mempengaruhi 
kemandirian anak yaitu jenis kelamin 
anak. Penelitian Ramawati (2011)  
menyimpulkan bahwa anak laki-laki 

dituntut lebih mandiri, bertanggung 
jawab terhadap aktivitas mereka 
sendiri. Jenis kelamin dapat 
mempengaruhi orang tua dalam 
memandirikan anak retardasi mental 
karena anak perempuan cenderung 
lebih dilindungi dari pada anak laki-laki. 
Jenis kelamin anak dari 44 responden 
menunjukkan 27 responden (61,4%) 
laki-laki terdapat 16 responden (36,4%) 
mandiri, 7 responden (15,9%) kurang 
mandiri, 4 responden (9,1%) tergantung 
total sedangkan 17 responden (38,6%) 
perempuan terdapat 13 responden 
(29,5%) mandiri, 3 rsponden (6,8%)  
perempuan kurang mendiri, 1 
responden (2,3%) tergantung total. Dari 
jumlah prosentase di atas menunjukkan 
bahwa prosentase jenis kelamin laki-
laki yang mandiri lebih banyak 
dibandingkan dengan jenis kelamin 
perempuan. 

Faktor usia anak juga dapat 
mempengaruhi kemandirian anak. 
Effendi (2006) menyatakan anak 
melewati tahap perkembangan dapat 
berjalan seiring dengan tingkat usianya. 
Semakin betambah usia anak, makin 
tinggi tingkatan kemandirian anak 
tesebut. Semiun (2006) menyatakan 
usia pada anak retardasi mental dan 
anak normal tidak bisa disamakan 
tingkat kemandiriannya, usia pada anak 
retardasi mental lebih ditekankan pada 
perkembangan mentalnya, ketika anak 
retardasi mental berusia 6 tahun maka 
usia mentalnya setara dengan 
perkembangan anak usia 4 tahun. 
Sehingga anak tidak dipaksakan belajar 
seperti anak sesuainya. Hasil penelitian  
dari 44 anak yang berumur 10-15 tahun  
sebanyak 34 responden (77,3%) dan 
dapat mandiri dalam toilet training.  

Disamping itu urutan kelahiran 
anak juga dapat mempengaruhi tingkat 
kemandirian anak. Bahwa dari 44 
responden penelitian, 6 (13,6%) 
responden adalah anak tunggal. 
Terdapat 2 responden (4,5%) 
tergantung total dan 2 responden 
(2,5%) kurang mandiri. Hadibroto 
(2003) mengatakan anak tunggal 
merupakan anak yang menjadi pusat 
perhatian orang tua karena muncul 
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setelah lama ditunggu atau orang tua 
lama tidak mendapatkan anak yang 
perlu dijaga dengan ketat, biasanya 
anak tunggal kurang mandiri akibat 
orang tua selalu membantu dalam hal 
kebersihan toilet training misalnya 
dalam hal menyentor kloset dan dalam 
hal cebok, tapi orang tua tidak 
membentu tidak dalam pendidikan 

kemandirian toilet training. 
 

Tingkat kemandirian juga bisa 
dipengaruhi oleh pendidikan anak. 
Penelitian Fadilah (2008) pendidikan 
merupakan suatu hal yang dapat 
mengembangkan aktualisasi diri. Jadi 
dengan pendidikan, anak retardasi 
mental dapat mengetahui kelebihan 
dan kelemahan dirinya sehingga dapat 
merasa percaya diri dalam mengambil 
keputusan secara mandiri dalam hal 
melakukan toilet training. Berdasarkan 
kelas responden anak yang duduk di 
kelas 1, 2 dan 3 berjumlah 27 
responden (61,4%) banyak yang 
kurang mandiri yaitu 7 responden 
(15,9%), 4 responden (9,1%) 
tergantung total sedangkan mandiri 16 
responden (36,4%). sementara kelas 4, 
5 hingga kelas 6 berjumlah 17 
responden (38,7%) banyak yang 
mandiri yaitu 3 responden (6,8%) 
kurang mandiri, 1 responden (2,3%) 
tergantung total, 13 responden (29,5%) 
mandiri. Dari responden yang mandiri 
dapat dipengaruhi stimulis yang 
diperoleh dari orang tuanya selama 
dirumah, maupun adanya pelajaran 
kemandirian di sekolah. Faktor ibu yang 
memberikan stimulasi kepada anak 
juga menunjukkan bahwa ibu 
memberikan pendidikan kemandirian 
toilet training kepada anak, yang 
menjadikan anak lebih mandiri. 

Mendidik anak retardasi mental 
tentunya akan lebih sulit dan di 
butuhkan pengetahuan dan kesabaran 
yang lebih dari ibu dibandingkan 
dengan anak normal. Ibu harus 
meluangkan waktu yang cukup untuk 
mendidik dan mengawasi anaknya agar 
dapat melakukan kebersihan toilet 
training dengan baik (Suryabudhi, 
2003). Responden yang mempunyai 

tingkat pengetahuan yang baik 
perlahan-lahan memberikan pelatihan 
anaknya agar belajar tentang 
kemandirian toilet training sendiri 
secara benar. Adanya pemberian 
latihan yang baik dan didukung ibu oleh 
kesempatan merawat anak dengan 
waktu yang cukup pada ibu-ibu 
mepunyai pekerjaan rumah tangga 
memberikan manfaat yang baik kepada 
anaknya untuk lebih berinteraksi, 
dibanding ibu yang mempunyai 
pekerjaan diluar rumah. 

Seorang anak retardasi mental 
beda dengan anak normal. Disability 
yang ada pada anak retardasi mental 
menjadikan aktivitasnya terbatas. 
Dukungan ibu dibutuhkan agar anak 
retardasi mental mampu mandiri dalam 
toilet training seperti halnya anak 
normal. Pendapat Suryabudhi (2003) 
Peran orang tua sangat dibutuhkan 
dalam toilet training anak, yaitu dalam 
hal menyediakan waktu, pendekatan 
yang konsisten, kesabaran, 
pengetahuan, serta pemahaman 
terhadap proses toilet training. Hasil 
penelitian McMoriss (2013), Family and 
Staff Perspectives on Service Use for 
Individuals with Intellectual Disabilities 
in Crisis. Hasil penelitian menunjukkan 
90% peran keluarga sangat dibutuhkan 
pada anak keterbelakangan mental 
dalam hal kemandirian. Maka penelitian 
disimpulkan bahwa keluarga 
menekankan perlunya lembaga untuk 
memberikan pelatihan staf bagaimana 
keluarga mendukung individu dengan 
ID (Intellectual Disabilitties) dalam 
krisis, seperti menjadi peka terhadap 
isu-isu bahwa keluarga harus 
berurusan dengan bagaimana belajar 
menangani keluarga yang memiliki 
waktu yang terbatas. 

Berdasarkan hasil tabel silang 
tentang hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu dengan kemandirian 
toilet training pada anak retardasi 
mental  di SLB Negeri Surakarta 
diketahui bahwa 35 responden (79,6%) 
ibu yang berpengetahuan baik 
mempunyai anak mandiri dalam toilet 
training 27 responden (61,4%), 7 
responden (15,9%) kurang mandiri dan 
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1 (2,3%) tergantung total. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengetahuan ibu 
mempengaruhi kemandirian. Hasil 
penelitian ini didukung dengan 
penelitian Pusparini (2010) yang 
menyatakan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara pengetahuan ibu 
tentang toilet training dengan perilaku 
ibu dalam melatih toilet training pada 
anak usia toddler di Desa Kadokan 
Sukoharjo. Selain itu didukung oleh 
penelitian Istichomah (2009) 
menyimpulkan bahwa pengetahuan ibu 
asuh mempunyai hubungan dengan 
pelaksanaan toilet training secara 
mandiri.  

Namun dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1 responden 
(2,3%)  yang berpengetahuan baik 
mempunyai anak yang tergantung total 
dalam kemandirian toilet training. Dari 
responden yang berpengetahuan baik 
tersebut pekerjaannya adalah swasta, 
yaitu mencari nafkah diluar rumah. 
Anggraini (2005) menyatakan aktivitas 
dan pekerjaan yang dilakukan ibu 
terkadang melupakan peran ibu bahkan 
tidak dapat meluangkan sedikit waktu 
untuk memperhatikan anak. Proporsi 
perhatian terhadap anak retardasi 
mental pada ibu rumah tangga lebih 
besar dibandingkan ibu yang bekerja di 
luar rumah dan ibu yang membantu 
mencari nafkah. 
 
SIMPULAN  
1. Ibu yang mempunyai 

anak retardasi mental di SLB Negeri 
Surakarta mempunyai tingkat 
pengetahuan yang baik tentang 
toilet training (79,6%). 

2. Anak retardasi mental di 
SLB Negeri Surakarta mempunyai 
tingkat kemandirian toilet training 
yang termasuk kategori mandiri 
(66%) 

3. Tingkat pengetahuan ibu 
mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan kemandirian toilet 
training pada anak retardasi mental  
di SLB Negeri Surakarta (p < 0,05). 
 

SARAN 
 

Adanya berbagai kekurangan 
dari hasil penelitian ini, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi staf pengajar SLB Negeri 

Surakarta 
a. Guru 

adalah pengganti orang tua 
yang ikut terlibat dalam 
pengasuhan anak. Sehingga 
peneliti menyarankan kepada 
pengelola sekolah baik kepala 
sekolah dan staf pengajar 
diharapkan mampu 
memberikan contoh dan 
perilaku mandiri dalam toilet 
training pada siswa agar bisa 
diterapkan oleh siswa, baik di 
lingkungan rumah maupun di 
lingkungan sekolah. 

2. Bagi Orang Tua 
a. Ibu dari anak retardasi mental 

diharapkan lebih menerapkan 
kemandirian anak, serta 
meluangkan waktu, memberi 
dukungan, semangat dan ikut 
serta meberikan pengajaran 
kepada anaknya agar memiliki 
kebiasaan mandiri dalam toilet 
training. 
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