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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

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. 
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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 
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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.  

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah “Apakah terdapat hubungan tingkat pengetahuan ibu 

dengan kemandirian toilet training pada anak Retardasi Mental  Di SLB 

Negeri Surakarta” 

 

C. Tujuan Penelitian   

1. Tujuan umum :  

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan 

kemandirian toilet training pada anak retardasi mental  di SLB Negeri 

Surakarta. 
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2. Tujuan khusus :  

a. Mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training pada  anak 

retardasi mental di SLB Negeri Surakarta. 

b. Mengetahui tingkat kemandirian toilet training pada anak retardasi 

mental di SLB Negeri Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan 

khasanah ilmu tentang retardasi mental terutaman mengenai 

kemandirian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan tentang pentingnya hubungan tingkat 

pengetahuan ibu dengan kemandirian toilet training pada anak 

retardasi mental. 

b. Bagi ibu  

Memberikan masukan atau informasi kepada ibu mengenai toilet 

training. 

c. Bagi Institusi SLB 

Sebagai bahan pertimbangan pengelola SLB dalam memberikan 

edukasi dan bimbingan konseling kepada keluarga anak retardasi 

mental. 
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E. Keaslian Penelitian 

Dari penelusuran peneliti mengenai tingkat pengetahuan ibu dengan 

kemandirian toilet training pada anak retardasi mental di SLB Negeri 

Surakarta belum pernah di teliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian 

yang mendukung penelitian tentang  pengetahuan toilet training dengan 

kemandirian melatih toilet training adalah:   

1. Ulfa Azizah, (2007) : Perbedaan Kesiapan  Toilet Training Pada 

Toddler yang Menggunakan Popok Sekali Pakai dan Tidak  

Menggunakan Popok Sekali Pakai di Kelurahan Pakuncen Yogyakarta. 

Metode penelitian menggunakan rancangan cross sectional dan 

pendekatan retrospektif dengan mengidentifikasi terjadinya faktor 

resiko pada 7 waktu lalu. Pengambilan sampel menggunakan quota 

sampling dan data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. 

Analisa data menggunakan chi kuadrat dengan pengujian hipotesis 

berdasarkan pada derajat kemaknaan 0,05. Hasilnya sebanyak 75,9% 

dari responden yang menggunakan popok sekali pakai menunjukkan 

kesiapan yang baik dan 24,1% menunjukkan kesiapan yang cukup. 

Pada anak yang tidak menggunakan popok sekali pakai 92,7% 

menunjukkan kesiapan baik, dan 7,3% menunjukkan kesiapan cukup. 

Hasil analisis diperoleh nilai p sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan kesiapan toilet training pada toddler yang 

menggunakan popok sekali pakai dan tidak menggunakan popok sekali 

pakai.  
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2. Evi Nur Faidah, (2008) : Hubungan Antara Persepsi dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap Sikap Ibu tentang Toilet training Pada Anak usia 

1-3 Tahun Di Wilayah Kelurahan Kampung Sewu Jebres Surakarta. 

Metode penelitian menggunakan desain  cross sectional, dengan tehnik 

sampling  multitistage sampling dengan jumlah sampel 84 responden, 

tehnik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner berbentuk 

pertanyaan tertutup. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji Chi 

square yang dilanjutkan dengan analisis kontingensi koefisien. 

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan  Ho ditolak dan Ha diterima 

(p<0,05) artinya terdapat hubungan antara persepsi dan tingkat 

pendidikan dengan sikap ibu tentang toilet training. 

3. Nety Siti Hayati, (2006) : Penerapan Metode Teach dalam 

Meningkatkan Keterampilan Toilet Training pada Anak Tuna Rungu 

yang Memiliki Perilaku Autis. Penelitian ini menggunakan desain 

eksperimental dengan menerapkan sebuah metode. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh Ho ditolak dan Ha diterima (p<0.05) artinya 

metode teach berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan  toilet 

training pada anak tuna rungu yang memiliki perilaku autis. 

 

 

 

 

 


