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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Toilet training pada anak merupakan suatu usaha untuk melatih anak 

agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil atau buang air 

besar (BAB). Toilet training secara umum dapat dilaksanakan pada setiap 

anak yang sudah mulai memasuki fase kemandirian (Wong, 2004). Dalam 

melakukan Toilet training ini, anak membutuhkan persiapan fisik, psikologis 

maupun intelektualnya. Dari persiapan tersebut anak dapat mengontrol BAB 

dan BAK secara mandiri (Hidayat, 2005). Toilet training sangat penting 

diberikan pada anak usia 1-3 tahun atau usia toddler, karena pada masa 

tersebut kemampuan sfingter uretra untuk mengontrol rasa ingin berkemih dan 

sfingterani untuk mengontrol rasa ingin defekasi mulai berkembang 

(Supartini, 2002). 

Dampak yang paling umum dalam kegagalan Toilet training seperti 

adanya perlakuan atau tuntutan yang ketat orang tua kepada anaknya yang 

dapat mengganggu kepribadian anak di  mana  anak cenderung minder dan 

tidak percaya diri, bersikap keras kepala dan kikir. Hal ini dapat ditunjukkan 

oleh orang tua yang sering memarahi anak pada saat buang air kecil maupun 

besar atau melarang anak untuk buang air kecil maupun besar saat berpergian 

(Hidayat, 2005)  

Kebiasaan yang salah dalam mengontrol BAB dan BAK akan 

menimbulkan hal-hal yang buruk pada anak di masa mendatang. Dapat 
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menyebabkan anak tidak disiplin, manja, dan yang terpenting adalah di  mana  

nanti pada saatnya anak akan mengalami masalah psikologi, anak akan merasa 

berbeda dan tidak dapat secara mandiri mengontrol BAB dan BAK (Anggara, 

2006).  Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti terhadap anak-anak di 

Desa Semen mayoritas anak memiliki kebiasaan yang salah terkait dengan 

konsep Toilet training. Kejadian tersebut juga diperkuat dengan perilaku ibu 

yang kurang tepat dalam menanggapi keadaan anaknya. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada Bulan Januari 2012 

jumlah anak usia toddler di Desa Semen Kecamatan Jatisrono Kabupaten 

Wonogiri sebesar 57 anak, studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap 15 anak usia 1-3 tahun, 10 anak diantaranya masih memiliki 

kebiasaan yang salah dalam buang air besar dan buang air kecil. Misalnya 

BAB dan BAK di celana dan tidak memberi tahu ibunya, buang air kecil dan 

buang air besar sambil menangis. Terlihat juga perilaku yang kurang tepat 

yang dilakukan oleh ibu ketika menghadapi anak yang buang air besar dan 

buang air kecil di celana yaitu ibu terlihat kurang tanggap jika anaknya buang 

air besar dan buang air kecil, marah dan membentak anak, bahkan terkadang 

memukul anak.  

Kondisi tersebut disebabkan karena pengetahuan ibu yang kurang 

mengenai cara melatih buang air besar dan buang air kecil pada anak, terbukti 

dari tingkat pendidikan ibu yang rata-rata berpendidikan SD serta dari 15 ibu 

yang peneliti wawancarai hanya 2 ibu yang mengerti terkait Toilet training, 

mulai dari pengertian, manfaat, cara melatih dan waktu melatih Toilet training 
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pada anak sedangkan 13 ibu yang lainnya tidak mengetahui tentang Toilet 

training.  Dampak yang terlihat pada anak-anak yang mengalami toilet 

training tidak benar antara lain 2 orang anak terlihat minder yaitu ketika 

didekati peneliti anak takut dan malu, terdapat pula anak yang bersikap acuh 

dan tidak peduli terhadap kehadiran peneliti. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang “Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang Toilet training 

dengan kecenderungan perilaku BAB dan BAK pada anak usia toddler di 

Desa Semen Jatisrono Wonogiri ”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah “adakah hubungan antara pengetahuan ibu tentang Toilet 

training dengan kecenderungan perilaku BAB dan BAK pada anak usia 

toddler di Desa Semen Jatisrono Wonogiri ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum : 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang Toilet 

training dengan kecenderungan perilaku BAB dan BAK pada anak usia 

toddler di Desa Semen Jatisrono Wonogiri . 

2. Tujuan khusus : 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang Toilet training di Desa 

Semen Jatisrono Wonogiri . 

b. Mengetahui kecenderungan perilaku BAB dan BAK pada anak usia 
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toddler di Desa Semen Jatisrono Wonogiri . 

c. Menganalisis hubungan pengetahuan ibu tentang Toilet training 

dengan kecenderungan perilaku BAB dan BAK pada anak usia toddler 

di Desa Semen Jatisrono Wonogiri . 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu pengetahuan dan ilmu keperawatan khususnya 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khusus tentang Toilet 

training pada anak usia toddler dan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi perkembangan dunia pendidikan ilmu keperawatan, 

khususnya untuk asuhan keperawatan pada anak. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan masukan atau informasi kepada masyarakat khususnya 

ibu mengenai Toilet training dan perilaku yang seperti apa yang 

seharusnya dilakukan dalam melakukan Toilet training pada anak. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang hubungan antara pengetahuan ibu 

tentang Toilet training dengan perilaku anak usia toddler. 

E. Keaslian Penelitian  

Dari penelusuran peneliti mengenai pengetahuan ibu tentang Toilet 

training dengan kecenderungan perilaku BAB dan BAK pada usia toddler di 

Desa Semen Jatisrono Wonogiri  belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun 

beberapa penelitian yang mendukung penelitian tentang pengetahuan Toilet 
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training dengan perilaku anak usia toddler adalah: 

1. Winda Puspitasari (2010), “Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Toilet 

training dengan Perilaku Ibu dalam Melatih Toilet training pada Anak 

Usia Toddler di Desa Kadokan, Sukoharjo”. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 65 ibu-ibu yang memiliki anak toddler, sedangkan pendekatan 

penelitian adalah observasional. Penelitian menyimpulkan terdapat 

hubungan pengetahuan ibu tentang Toilet training dengan perilaku ibu 

melatih Toilet training anak usia Toddler di Desa Kadokan, Sukoharjo. 

Dalam penelitain Windya (2010) yang diteliti adalah pengetahuan ibu 

tentang Toilet training yang dihubungkan dengan perilaku ibu dalam 

melatih Toilet training pada anak usia Toddler, sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan peneliti, pengetahuan ibu tentang Toilet training 

dihubungkan dengan kecenderungan perilaku BAB dan BAK  anak usia 

toddler. 

2. Nety Siti Hayati (2006), ”Penerapan Metode Teach dalam Meningkatkan 

Keterampilan Toilet training pada Anak Tuna Rungu yang Memiliki 

Perilaku Autis”. Penelitian dilakukan terhadap 20 anak autis, sedangkan 

pendekatan penelitian adalah observasional. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan metode teach berpengaruh dalam meningkatkan 

keterampilan Toilet training pada anak tuna rungu yang memiliki perilaku 

autis (p<0.05). Nety Siti Hayati (2006) meneliti kecenderungan perilaku 

BAB dan BAK pada anak yang  mengalami gangguan tuna rungu, 

sedangkan peneliti meneliti kecenderungan perilaku BAB dan BAK pada 
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anak toddler yang tidak mengalami gangguan disabilitas. 

3. 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”.  Hasil 

penelitian terdapat hubungan antara persepsi dan tingkat pendidikan 

dengan sikap ibu  tentang Toilet training. Penelitian Evi Nur Faidah 

(2008) memfokuskan pada sikap ibu tentang Toilet training, sedangkan 

penelitian peneliti memfokuskan pada pengetahuan ibu tentang Toilet 

training. 


