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Abstrak 
 

Toilet training adalah latihan mengontrol buang air, usia yang tepat untuk 
berlatih sekitar 18-24 bulan sangat tergantung pada perkembangan beberapa 
otot tertentu, minat dan kesadaran anak yang bersumber dari anak tersebut serta 
dorongan dari luar berupa bimbingan orang tua. Pengetahuan tentang toilet 
training sangat penting untuk dimiliki oleh seorang ibu. Ibu yang mempunyai 
tingkat pengetahuan yang baik berarti mempunyai pemahaman yang baik 
tentang manfaat dan dampak toilet training, sehingga ibu akan mempunyai sikap 
yang positif terhadap konsep toilet training. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang Toilet training dengan 
kecenderungan perilaku BAB dan BAK pada anak usia toddler di desa Semen 
Wonogiri. Penelitian ini adalah penelitian descriptive correlative dengan desain 
cross sectional. Sampel penelitian adalah 58 ibu yang mempunyai anak usia 
toddler di Desa Semen Kecamatan Jatisrono Wonogiri. Teknik pengolahan data 
menggunakan teknik Fisher Exact Test. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) pengetahuan ibu 
tentang toilet training sebagian besar cukup (53%), (2) kecenderungan anak 
berperilaku BAB dan BAK pada anak usia toddler sebagian besar cukup (71%), 
dan (3) terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang toilet 
training dengan kecenderungan anak berperilaku BAB dan BAK pada anak usia 
toddler di Desa Semen Kecamatan Jatisrono Wonogiri. 

 
 

Kata kunci: pengetahuan ibu, , toilet training, anak toddler. 
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RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE ABOUT TOILET TRAINING WITH THE 
TRENDS OF BEHAVIOUR OF  CHILDREN TODDLER AT  

BAB AND BAK IN SEMENT WONOGIRI 
 
 
Abstraction 
 

Toilet training was an exercise to control bowel movements, the right age 
for practice around 18-24 months depends on the development of some specific 
muscles , interest and awareness of children who come from the child as well as 
encouragement from the outside in the form of parental guidance. Knowledge of 
toilet training was very important to be owned by a mother. Mothers who have a 
good level of knowledge means having a good understanding of the benefits and 
impacts of toilet training , so that the mother will have a positive attitude towards 
the concept of toilet training . The purpose of this study was to determine the 
relationship between maternal knowledge about toilet training with the tendency 
of bowel and bladder behavior in toddler-aged children in the village of Semen 
Wonogiri. This research was a descriptive correlative study with cross-sectional 
design. The samples were 58 mothers who had children in the toddler age 
Semen Village District Jatisrono Wonogiri. The data processing techniques using 
the technique of Fisher Exact Test . Based on the results of research and 
discussion, the conclusions of this study are : (1) knowledge of mothers about 
toilet training largely sufficient (53 % ) , (2) the tendency children behave bowel 
and bladder in children age toddler enough majority (71 % ) , and (3) there was a 
significant relationship between mothers' knowledge of child's toilet training with 
the tendency to behave bowel and bladder at toddler age children in the village of 
Semen District Jatisrono Wonogiri 
 
Keywords : mother knowledge , toilet training , child of toddler . 
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PENDAHULUAN 
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 
sfingter ani untuk mengontrol rasa 
ingin defeaksi 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 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 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-
ibu yang peneliti wawancarai hanya 
2 ibu yang mengerti terkait Toilet 
training, mulai dari pengertian, 
manfaat, cara melatih dan waktu 
melatih Toilet training 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 
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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 
Wonogiri”. 
 
LANDASAN TEORI 
 

Pengetahuan Ibu tentang Toilet 
training  

Pengetahuan merupakan 
hasil dari tahu yang terjadi setelah 
orang melakukan pengindraan 
terhadap obyek tertentu. 
Pengindraan terjadi melalui panca 
indra yang meliputi indra 
penglihatan, pendengaran, 
penciuman, rasa dan raba. 
Pengetahuan merupakan domain 
yang sangat penting untuk 
terbentuknya tidakan seseorang 
(Notoatmodjo, 2007) Pengetahuan 
muncul ketika seseorang 
menggunakan indera atau akal 
budinya untuk mengenali benda atau 
kejadian tertentu yang belum pernah 
dilihat atau dirasakan sebelumnya. 
Pengetahuan merupakan khasanah 
kekayaan mental yang secara 
langsung atau tidak langsung turut 
memperkaya kehidupan kita, sebab 
pengetahuan digunakan sebagai 
sumber jawaban bagi berbagai 
pertanyaan yang muncul dalam 
kehidupan (Sumantri, 2000).  

Toilet training  merupakan 
proses membantu anak belajar 
menggunakan toilet untuk urinasi 
maupun defekasi. Toilet training  
pada anak bukan suatu  
pengalaman yang harus dilakukan 
sepanjang malam. Toilet training  
merupakan suatu proses yang khas 
dan membutuhkan waktu antara 2 

minggu sampai 6 bulan. Anak 
mampu untuk tetap kering pada saat 
malam hari dapat terjadi secara 
simultan, tetapi hal tersebut juga 
memungkinkan anak untuk 
mendapat tambahan waktu 6 bulan 
sampai 1 tahun (Kessler, 2001).  

Jadi pengetahuan itu tentang 
toilet training  adalah hasil 
penginderaan ibu terhadap pelatihan 
toilet training  pada anaknya yang 
didasarkan atas informasi yang ibu 
miliki, atau pengalaman-pengalaman 
yang dimiliki ibu atau orang lain. 
Tingkat pengetahuan ibu dalam hal 
toilet training  yang baik akan 
berdampak pada cepatnya ibu 
melatih toilet training  pada anak 
secara dini pada usia toddler , hal ini 
juga akan berdampak positif bagi ibu 
maupun anak yaitu anak dapat 
mandiri melakukan toilet training . 

Menurut Nasution (2000) 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan tentang toilet training   
antara lain: 
1) Sosial ekonomi  

Lingkungan sosial akan 
mendukung tingginya 
pengetahuan seseorang, 
sedangkan ekonomi dikaitkan 
dengan pendidikan, jika tingkat 
ekonomi baik maka tingkat 
pendidikan akan tinggi sehingga 
tingkat pengetahuan akan tinggi 
pula. 

2) Kultur  (budaya, agama) 
Budaya sangat berpengaruh 

terhadap tingkat pengetahuan 
seseorang, karena informasi 
yang baru akan disaring kira-kira 
sesuai tidak dengan budaya 
yang ada dan agama yang 
dianut. 

3) Pendidikan 
Semakin tinggi pendidikan 

maka akan semakin mudah 
menerima hal-hal baru dan 
mudah menyesuaikan dengan 
hal yang baru tersebut. 
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4) Pengalaman 
Pengalaman berkaitan 

dengan umur dan pendidikan, 
jika pendidikan seseorang tinggi 
maka pengalaman dan wawasan 
yang didapat luas, sedangkan 
semakin tua umur seseorang 
maka pengalaman yang didapat 
akan semakin banyak. 

 
Perilaku Anak 

Azwar (2007) perilaku dapat 
terjadi apabila ada sesuatu yang 
dibutuhkan untuk menimbulkan 
reaksi atau yang disebut 
rangsangan. Notoadmodjo, (2007) 
mengemukakan bahwa perilaku 
merupakan hasil hubungan antara 
perangsang (stimulus) dan 
tanggapan (respon) dan respons. Ia 
membedakan adanya 2 respons, 
yakni: 
1)  Respondent Respons atau 

Reflexive Respons 
Adalah respons yang ditimbulkan 
oleh rangsangan-rangsangan 
tertentu. Perangsang-
perangsang semacam ini disebut 
eliciting stimuli karena 
menimbulkan respons-respons 
yang relatif tetap, misalnya 
makanan lezat menimbulkan 
keluarnya air liur, cahaya yang 
kuat akan menyebabkan  mata 
tertutup, dan sebagainya. Pada 
umumnya perangsang-
perangsang yang demikian itu 
mendahului respons yang 
ditimbulkan. 

2) Operant Respons atau 
Instrumental Respons 
Adalah respons yang timbul dan 
berkembangnya diikuti oleh 
perangsang tertentu. 
Perangsang semacam ini 
disebut reinforcing stimuli atau 
reinforcer karena perangsang-
perangsang tersebut 
memperkuat respons yang telah 
dilakukan oleh organisme. 

Skinner (Notoadmodjo, 
2007) perilaku merupakan repon 
atau reaksi seseorang terhadap 
stimulasai (rangsangan dari 
luar). Perilaku manusia terjadi 
karena ada stimulasi terhadap 
manusia dan manusia tersebut 
berespon. 
Dilihat dari segi respon terhadap 
stimulus, maka perilaku dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu : 
a) Perilaku tertutup (covert 

behaviora) 
Respon seseorang terhadap 
stimulus dalam bentuk 
terselubung atau tertutup. 
Respon terhadap stimulus 
masih terbatas pada 
perhatian, persepsi, 
pengetahuan dan sikap yang 
terjadi pada orang yang 
menerima stimulus tersebut 
dan dapat diamati secara 
jelas oleh orang lain. 

b) Perilaku terbuka (overt 
behavior) 
Respon seseorang terhadap 
stimulasi dalam bentuk 
tindakan nyata atau terbuka. 
Respon terhadap stimulasi 
dalam bentuk tindakan atau 
praktek yang dapat dengan 
mudah diamati oleh orang 
lain. 

Azwar (2007) 
mengungkapkan bahwa sebelum 
orang mengadopsi perilaku baru 
di dalam diri orang tersebut 
terjadi proses yang berurutan 
yaitu: 
a) Awareness (kesadaran), 

dimana orang tersebut 
menyadari dalam arti 
mengetahui terlebih dahulu 
terhadap stimulasi (obyek) 

b) Interest, dimana orang mulai 
tertarik kepada stimulasi 

c) Evaluation (menimbang-
nimbang terhadap baik dan 
tidaknya stimulasi tersebut 
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bagi dirinya). Hal ini berarti 
sikap responden sudah tidak 
baik lagi. 

d) Trial, dimana seseorang 
telah mulai mencoba perilaku 
baru. 

e) Adoption, diman subyek telah 
berperilaku baru ssesuai 
dengan tingkatan 
pengetahuan, kesadaran dan 
sikapnya terhadapa 
stimulasi. 
Perilaku merupakan hasil 

hubungan antara perangsang 
(stimulus) dan tanggapan (respon). 
Faktor – faktor yang membedakan 
respon terhadap stimulus disebut 
determinan perilaku. Determinan 
perilaku dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu : 
1) Faktor internal yaitu karakteristik 

orang yang bersangkutan yang 
bersifat bawaan misalnya : 
tingkat kecerdasan, tingkat 
emosional, jenis kelamin, dan 
sebagainya. 

2) Faktor eksternal yaitu 
lingkungan, baik lingkungan fisik, 
psikis, ekonomi, politik, dan 
sebagainya. Faktor lingkungan 
ini sering menjadi faktor  yang 
dominan yang mewarnai perilaku 
seseorang. (Notoatmodjo, 2007) 

Toilet training  
Toilet training  adalah proses 

pengajaran untuk mengontrol buang 
air kecil (BAK) dan buang air besar 
(BAB) secara benar dan teratur 
(Zaivera, 2008). Toilet training  pada 
anak didefinisikan pula sebagai 
usaha untuk melatih anak agar 
mampu mengontrol dalam 
melakukan buang air kecil atau 
buang air besar, dimana toilet 
training  ini dilakukan pada anak 
ketika anak memasuki fase 
kemandirian yaitu pada anak 
menginjak usia 18-24 bulan 
(Hidayat, 2005). 

Toilet training  selain melatih 

anak dalam mengontrol buang air 
besar dan kecil dapat bermanfaat 
dalam pendidikan seks sebab saat 
anak melakukan kegiatan tersebut 
disitu anak akan mempelajari 
anatomi tubuhnya sendiri serta 
fungsinya. Dalam toilet training  
diharapkan terjadi pengaturan 
impuls atau rangsangan dan instink 
anak dalam melakukan buang air 
besar dan buang air kecil dan perlu 
diketahui bahwa dengan buang air 
besar anak mendapatkan pemuasan 
untuk melepaskan ketegangan 
(Bruce, 2009). 

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 sfingter ani untuk 
mengontrol rasa ingin defeaksi mulai 
berkembang (Supartini, 2002). 
 
Faktor-faktor Pendukung Toilet 
Training pada Anak 

Supartini (2002) 
mengemukakan fakor-faktor 
pendukung toilet training pada anak, 
yaitu: 
1) Kesiapan fisik anak, antara lain 

anak dapat jongkok, dan  
kemampuan  motorik lainnya 
misalnya duduk dan berjalan. 

2) Kesiapan  mental anak, antara 
lain mengenal rasa ingin 
berkemih, memiliki  kemampuan 
komunikasi secara verbal dan 
nonverbal jika merasa ingin 
berkemih, memiliki ketramplan 
kognitif untuk mengikuti perintah 
dan perilaku orang lain, 

3) Kesipaan psikologis, yaitu dapat 
jongkok dan berdiri selama 5-10 
menit tanpa berdiri dulu, memiliki 
rasa ingin tahu terhadap 
kebiasaan orang dewasa dalam 
buang air kecil dan buang air 
besar, 

4) Kesiapan orang tua, yaitu 
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pengetahuan dan kemampuan 
orang tua dalam menerapkan 
toilet training pada anak. 

 
Bentuk Toilet Training  Pada Anak 
Toddler  

Toilet training pada anak 
toddler  merupakan perilaku yang 
sering diperlihatkan anak berupa 
ketidakmampuan anak untuk 
menahan BAB dan BAK serta 
ketidakmampuan anak 
mengkomunikasikannya pada orang 
tua saat ingin BAB dan BAK 
(Supartini, 2002). 

Catherine, et.all (2004), 
mengemukakan bahwa kemampuan 
anak dalam melakukan toilet training  
dapat dilihat dari kemampuan 
psikologis, kemampuan fisik dan 
kemampuan kognitifnya.  
1) Kemampuan psikologis anak 

mampu melakukan toilet training  
sebagai berikut, anak mampu 
kooperatif, anak memiliki waktu 
kering periodenya antara 3-4 
jam, anak buang air kecil dalam 
jumlah yang banyak, anak sudah 
menunjukkan keinginan untuk 
buang air besar dan buang air 
kecil dan waktu untuk buang air 
kecil maupun besar sudah dapat 
diperkirakan.  

2) Kemampuan fisik dalam 
melakukan toilet training  yaitu 
anak dapat duduk atau jongkok 
tenang kurang lebih 2-5 menit, 
anak dapat berjalan dengan 
baik, anak sudah dapat 
menaikkan dan menurunkan 
celananya sendiri, anak 
merasakan tidak nyaman bila 
mengenakan popok sekali pakai 
yang basah atau kotor, anak 
menunjukkan keinginan dan 
perhatian terhadap kebiasaan ke 
kamar mandi, anak dapat 
memberitahu bila ingin buang air 
kecil maupun besar, 
menunjukkan sikap kemandirian, 

anak sudah memulai proses 
imitasi atau meniru segala 
tindakan orang, kemampuan 
atau keterampilan dapat 
mencontoh atau mengikuti orang 
tua atau saudaranya dan anak 
tidak menolak dan dapat 
bekerjasama saat orang tua 
mengajari buang air (Catherine, 
et.all, 2004)  

3) Kemampuan kognitif anak pada 
toilet training  ditunjukkan oleh 
perilaku mengikuti dan menuruti 
instruksi sederhana, memiliki 
bahasa sendiri seperti pipis 
untuk buang air kecil dan eek 
untuk buang air besar, serta 
anak mengerti reaksi tubuhnya 
bila ingin buang air kecil maupun 
buang air besar dan dapat 
memberitahukannya bila ingin 
buang air (Catherine, et.all, 
2004).  

Kesiapan Anak  dalam Toilet 
Training 

Beberapa tahapan 
perkembangan kemampuan dan 
perubahan fisiologis anak 
dibutuhkan untuk toilet training 
antara lain (Gilbert, 2003):  
1) Anak telah mampu menyadari 

bahwa pakaian atau popok yang 
digunakannya kotor atau basah. 
Hal ini mulai terjadi pada usia 15 
bulan.  

2)  Anak telah mampu 
membedakan BAB dengan BAK, 
serta mampu memberitahukan 
kepada pengasuh bila 
mengalami urgensi BAB atau 
BAK.  

3) Anak mampu memberitahu 
terlebih dahulu jika ia ingin BAB 
atau BAK dalam interval waktu 
yang cukup untuk pengasuh 
mengantarkannya ke toilet.  

4) Anak mampu melakukan kontrol 
terhadap kandung kemih dan 
mampu menahan keinginan BAB 
atau BAK selama beberapa saat.  
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Dampak Toilet Training 
Dampak yang paling umum 

dalam kegagalan toilet training 
seperti adanya perlakuan atau 
aturan yang ketat orang tua kepada 
anaknya yang dapat menganggu 
kepribadian anak yang cenderung 
bersifat retentive dimana anak 
cenderung bersikap keras bahkan 
kikir. Hal ini dapat terjadi apabila 
orang tua sering memarahi anak 
pada saat buang air besar atau 
buang air kecil atau melarang anak 
saat bepergian. Bila orang tua santai 
dalam memberikan aturan dalam 
toilet training maka anak akan dapat 
mengalami kepribadian eksprensif 
dimana anak lebih tega, cenderung 
ceroboh, suka membuat gara-gara, 
emosional, seenaknya dalam 
melakukan kegiatan sehari-hari 
(Hidayat, 2005) 
 

 
Kerangka Konsep 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.Kerangka Konsep 

 
Hipotesis 

 
H0 :  Tidak ada hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan 
kecenderungan perilaku BAB 
dan BAK pada anak usia 
toddler  di Desa  Semen 
Wonogiri. 

Ha :  Ada hubungan antara 
pengetahuan ibu dengan 
kecenderungan perilaku BAB 
dan BAK pada anak usia 

toddler  di Desa  Semen 
Wonogiri. 

 
 

METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan 
penelitian Deskriptif Analitic dengan 
pendekatan cross sectional yaitu 
peneliti mencari hubungan antara 
variabel bebas (pengetahuan ibu 
tentang toilet training) dengan 
variabel terikat (perilaku ibu dalam 
melatih toilet training) dengan 
melakukan observasi atau 
pengukuran pada satu saat tertentu. 
Kata satu saat bukan berarti semua 
subjek diamati tepat pada saat yang 
sama, tetapi artinya tiap subjek 
hanya diobservasi satu kali dan 
pengukuran variabel subjek 
dilakukan pada saat pemeriksaan 
tersebut (Sastroasmoro & Ismael, 
2008). 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah adalah semua ibu yang 
mempunyai anak usia toddler, usia 
1- 3 tahun di Desa Semen 
Kecamatan Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri dengan jumlah 137 orang. 

Sampel penelitian adalah 58 ibu 
yang mempunyai anak usia toddler 
di Desa Semen Jatisrono Wonogiri 
dengan teknik penentuan sample 
proportional random sampling. 
 
Instrumen Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa kuesioner  
 
Analisis Data  
 

Analisa data pada penelitian ini 
adalah bivariat. Untuk dapat menguji 
dan menganalisa data digunakan 

Pengetahuan 
ibu tentang 

toilet training 

Variabel 
bebas 

Variabel 
terikat 

Kecenderungan 
perilau BAB dan 
BAK Anak Usia 

Toddler 
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tehnik Fisher Exact Test. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariate 
 
Deskripsi Pengetahuan Ibu 
tentang toilet training 
 
Deskripsi Pengetahuan Ibu 
Tabel1 Distribusi Tingkat 

pengetahuan Ibu tentang 
Toilet training 

No Kategori  Jumlah % 

1. Kurang 27 47 
2. Cukup  31 53 

 Jumlah 58 100 

  

Distribusi tingkat 
pengetahuan ibu tentang toilet 
training menunjukkan sebagian 
besar memiliki pengetahuan yang 
cukup yaitu sebanyak 31 responden 
(53%) lebih banyak daripada yang 
kurang sebanyak 27 responden 
(47%). Dalam penelitian ini dari 58 
ibu tidak ditemukan ibu yang 
memiliki pengetahuan tentang toilet 
training dalam kategori baik. 
 
Deskripsi Kecederungan 
Berperilaku BAB dan BAK pada 
Anak Toddler. 
Tabel 2. Distribusi Kecenderungan 

Berperilaku BAB dan BAK 
pada Anak Toddler 

No Kategori  Jumlah % 

1. Kurang 17 29 
2. Cukup  41 71 

 Jumlah 58 100 

 

Distribusi kecenderungan 
berperilaku BAB dan BAK pada anak 
toddler di Desa Semen Jatisrono 
Wonogiri menunjukkan sebagian 
besar memiliki perilaku yang cukup 
yaitu sebanyak 41 responden (71%) 
lebih banyak daripada yang kurang 
sebanyak 17 responden (29%). 
Penelitian ini tidak menemukan anak 

yang memiliki perilaku BAB dan BAK 
dalam kategori baik. 
 
Hubungan Tingkat Pengetahuan 
Ibu tentang Toilet Training dengan 
Kecenderungan anak berperilaku 
BAB dan BAK pada anak usia 
toddler 
 
Tabel 3. Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Ibu tentang 
Toilet Training dengan 
Kecenderungan anak 
berperilaku BAB dan BAK 
pada anak usia toddler  

  Perilaku  
Total 

  Kurang Cukup 
  F % F % F  % 

 
Pengetahuan 

Kurang  16 59 11 41 27 100 
Cukup 1 3 30 97 31 100 

Total  17 29 41 71 58 100 

p-value 
keputusan 

uji 

= 0,000 
= H0 ditolak 

 

Tabulasi silang pengetahuan 
ibu tentang toilet training terhadap 
kecenderungan anak berperilaku 
BAB dan BAK menunjukkan bahwa 
ibu dengan pengetahuan tentang 
toilet training cukup terdapat 30 anak 
(97%) berperilaku cukup dan 1 
responden (3%) berperilaku kurang, 
sedangkan pada pengetahuan 
kurang terdapat 16 responden (59%) 
berperilaku kurang dan 11 
responden (41%) berperilaku cukup. 

Hasil perhitungan uji Fisher 
Exact Test menggunakan program 
SPSS. 17.00 for Windows diperoleh 
nilai probabilitas (p-value) 0,000 < 
0,05. Berdasarkan kriteria tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis nol 
ditolak dan secara statistik 
disimpulkan “ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat 
pengetahuan ibu tentang toilet 
training dengan kecenderungan 
anak berperilaku BAB dan BAK. 
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Pembahasan 
 
Pengetahuan Ibu tentang Toilet 
training 

Hasil penelitian mengenai 
pengetahuan responden tentang 
toilet training menunjukkan sebagian 
besar responden berpengetahuan 
cukup yaitu sebanyak 31 responden 
(53%) dari 58 sampel penelitian. 
Pengetahuan ibu tentang toilet 
training yaitu sejauh mana 
pengetahuan ibu tentang cara atau 
proses dimana ibu membantu anak 
dalam melatih buang air besar dan 
kecil secara tepat atau pemahaman 
ibu tentang pengertian, cara atau 
teknik melatih buang air besar dan 
buang air kecil, faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam pengkajian 
masalah toilet training. Pengetahuan 
ibu tentang toilet training tersebut 
merupakan hasil dari tahu dan ini 
terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan terhadap suatu objek 
tertentu. Pengetahuan ibu tentang 
toilet training berdampak pada 
pemahaman ibu tentang tindakan 
yang seharusnya dilakukan dalam 
pemberian toilet training pada 
anaknya. Tingkat pengetahuan 
responden tentang toilet training 
yang kurang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, antara lain tingkat 
pendidikan dan adanya informasi 
dari petugas kesehatan.  

Tingkat pendidikan ibu yang 
sebagian besar merupakan 
pendidikan dasar menyebabkan 
kemampuan ibu dalam memahami 
dan menyerap informasi tentang 
toilet training menjadi kurang. Faktor 
lain adalah masih minimnya 
informasi yang berhubungan dengan 
pengetahuan toileting anak baik dari 
buku, majalah, media elektronik, 
petugas kesehatan, serta orang-
orang disekitar lingkungan ibu. 
Kurangnya informasi tentang toilet 
training yang diperoleh ibu baik yang 

diperoleh ibu secara pribadi dan 
didukung oleh informasi yang 
diperoleh ketika melakukan kegiatan 
Posyandu membantu mereka dalam 
mengetahui dan memahami tentang 
pengetahuan toilet training yang baik 
dan benar.  

Pengetahuan ibu tentang 
toilet training juga diperoleh secara 
turun temurun dari orang tuanya. 
Pengalaman masa kecilnya tentang 
toilet training yang diperoleh dari 
orang tuanya merupakan salah satu 
sumber pengetahuan yang dapat 
menopang tingkat pengetahuan ibu 
tentang toilet training. Hal tersebut 
sebagaimana dikemukakan oleh 
Nasution (2005) yang menyatakan 
bahwa salah satu faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan 
seseorang adalah pengalaman. 
Faktor pengalaman pribadi seorang 
ibu dalam melatih toilet training akan 
membentuk sikap anak terhadap 
penatalaksanaan toilet training. Ibu 
yang telah memiliki pengalaman 
sebelumnya, cenderung lebih 
memahami tentang manfaat dari 
penatalaksanaan yang 
dilaksanakan, sehingga ia 
cenderung memiliki sikap yang lebih 
baik. Pada ibu yang tidak memiliki 
pengalaman sebelumnya, meski 
memiliki pengetahuan tentang toilet 
training yang baik, namun tentunya 
masih ada keraguan-keraguan 
tentang manfaat penatalaksanaan 
yang dilaksanakan, sehingga ia 
cenderung bersikap defensif atau 
banyak bertanya tentang 
penatalaksanaan tersebut, sehingga 
hal ini dirasakan sebagai sikap yang 
kurang baik dalam penatalaksanaan 
toilet training pada anak usia toddler. 

 
Kecenderungan Anak Toddler 
berperilaku BAB dan BAK 

Hasil penelitian menunjukkan 
kecenderungan berperilaku BAB dan 
BAK pada anak toddler di Desa 
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Semen Jatisrono Wonogiri 
menunjukkan sebagian besar 
memiliki perilaku yang cukup yaitu 
sebanyak 41 responden (71%) dan 
kurang sebanyak 17 responden 
(29%).  

Kecenderungan berperilaku 
BAB dan BAK pada anak toddler 
yang kurang baik dipengaruhi oleh 
berbagai faktor diantaranya faktor  
usia anak dan budaya atau 
kebiasaan yang ada di masyarakat. 
Distribusi umur anak menunjukkan 
sebagian besar anak berusia antara 
12-24 bulan. Pada usia tersebut 
umumnya anak kurang dapat 
melakukan kegiatan toilet training. 
Hal tersebut sebagaimana 
disimpulkan dalam penelitian Natalia 
(2006) dimana dalam penelitian 
tersebut usia awal toilet training 
yang paling banyak berhasil, adalah 
ketika anak mulai belajar toilet 
training pada usia 24-29 bulan 
(42.6%), dan kelompok kedua 
adalah 18-23 bulan (30.5%). 
Distribusi umur anak menunjukkan 
anak merupakan kelompok usia di 
bawah  24 bulan, sehingga kesiapan 
mereka dalam menerima toilet 
training belum maksimal sehingga 
berdampak pada perilaku BAB dan 
BAK mereka yang kurang. 

Faktor lain adalah budaya 
atau kebiasaan masyarakat yang 
kurang dalam menjaga kebersihan. 
Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi 
pada masyarakat Desa Semen 
Jatisrono Wonogiri yang 
berhubungan dengan BAB dan BAK 
memang kurang baik. Kebiasaan 
tersebut misalnya melakukan BAB 
dan BAK bukan di toilet, anak-anak 
kecil biasanya berusia di bawah  5 
tahun terbiasa melakukan kegiatan 
BAK di halaman atau di sekitar 
rumah. Kebiasaan-kebiasaan 
tersebut pada akhirnya 
menyebabkan orang tua dan anak 
merasa tidak bermasalah jika anak 

melakukan kegiatan BAB dan BAK 
bukan pada toilet atau WC. Hal 
tersebut sebagaimana dikemukakan 
oleh Natalia (2008) yang 
mengemukakan bahwa faktor yang 
menyumbang perilaku BAB dan BAK 
tidak tepat pada anak adalah pola 
perilaku dan kebiasaan di 
masyarakat.  

Deskripsi responden 
berdasarkan pekerjaan terlihat 
bahwa responden terbanyak adalah 
bekerja sebagai ibu rumah tangga. 
Kondisi tersebut menyebabkan ibu-
ibu kurang memiliki kesempatan 
dalam memperoleh informasi 
tentang kesehatan. Robins (2006) 
mengemukakan bahwa ibu-ibu yang 
bekerja memiliki kesempatan 
memperoleh pengetahuan yang 
lebih baik dibandingkan ibu yang 
tidak bekerja atau di rumah. 
Minimnya informasi yang diterima 
oleh ibu menyebabkan pengetahuan 
mereka tentang toilet training pada 
anaknya menjadi rendah. 

Kecenderungan anak 
berperilaku BAB dan BAK menurut 
model perubahan sikap yang 
dikembangkan oleh Niven (2002) 
meliputi tahap pertama yaitu 
unfreezing, yaitu ketika ibu 
menyadari bahwa tindakan anaknya 
selama ini tentang kecenderungan 
berperilaku BAB dan BAK tidak 
menyalahi kebiasaan-kebiasaan 
yang ada. Walaupun  pada 
kenyataannya muncul beberapa 
gangguan akibat kebiasaan 
tersebut, misalnya pakaian anak 
kotor dan tubuh anak menjadi kotor, 
namun ketika hal tersebut dirasakan 
tidak terlalu mengganggu aktivitas 
ibu dan anak maka hal tersebut tidak 
menjadi masalah. Tahap kedua yaitu 
changing (perubahan) yaitu setelah 
mengetahui bahwa toileting yang 
keliru tersebut berdampak buruk 
bagi kesehatan anaknya, maka 
terbukalah kesadaran ibu tentang 
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tindakannya selama ini dan 
terbentuk sikap baru tentang 
penatalaksanaan toileting yang 
benar. Perubahan sikap ini 
dipengaruhi oleh pengetahuan yang 
diterima ibu serta pengaruh dari 
lingkungan sekitar baik informasi 
maupun pengaruh orang lain. Tahap 
ketiga yaitu re-freezing, tahap ini ibu 
mengevaluasi sikapnya dalam 
melatih toilet training tersebut telah 
sesuai dengan harapan atau tidak. 
 
Hubungan Pengetahuan Ibu 
tentang Toilet Training dengan 
Kecenderungan Anak Toddler  
Berperilaku BAB dan BAK 

Hubungan pengetahuan ibu 
tentang toilet training terhadap 
kecenderungan anak berperilaku 
BAB dan BAK menunjukkan bahwa 
ibu dengan pengetahuan tentang 
toilet training lebih tinggi akan diikuti 
oleh kecenderungan anak 
berperilaku BAB dan BAK yang lebih 
baik pula. Hal tersebut terlihat pada 
tingkat pengetahuan cukup terdapat 
30 anak (97%) berperilaku cukup 
dan 1 responden (3%) berperilaku 
kurang, sedangkan pada 
pengetahuan kurang terdapat 16 
responden (59%) berperilaku kurang 
dan 11 responden (41%) berperilaku 
cukup. 

Hasil perhitungan uji Fisher 
Exact Test menggunakan program 
SPSS. 17.00 for Windows diperoleh 
nilai probabilitas (p-value) 0,000 < 
0,05. Berdasarkan kriteria tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis nol 
ditolak dan secara statistik 
disimpulkan “ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat 
pengetahuan ibu tentang toilet 
training dengan kecenderungan 
anak berperilaku BAB dan BAK. 

Hasil penelitian tentang 
adanya hubungan pengetahuan ibu 
tentang toilet training dengan 
kecenderungan anak berperilaku 

BAB dan BAK pada anak toddler di 
Desa Semen Wonogiri, ternyata 
sesuai dengan hasil penelitian 
terdahulu. Penelitian yang dilakukan 
oleh Istichomah (2008) tentang 
hubungan tingkat pengetahuan ibu 
asuh  dengan  pelaksanaan toilet 
training secara mandiri pada anak 
usia toddler di TPA Citra RSU 
Rajawali Citra Bantul. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan tingkat pengetahuan ibu 
asuh  dengan  pelaksanaan toilet 
training secara mandiri pada anak 
usia toddler. Penelitian lain 
dilakukan oleh Remita, dkk (2000) 
tentang hubungan tingkat pendidikan 
dan pengetahuan ibu dengan 
perilaku anak dalam memelihara 
kesehatan gigi pada siswa kelas VI 
di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
tidak ada hubungan tingkat 
pendidikan dengan perilaku anak 
dalam memelihara kesehatan gigi, 
sedangkan pengetahuan terbukti 
memiliki hubungan dengan perilaku 
anak dalam memelihara kesehatan 
gigi. 

Penelitian Wieke (2010) 
tentang hubungan antara 
pengetahuan dan pola asuh ibu 
terhadap kemampuan toilet training 
pada anak usia 2-3 tahun  di PAUD 
ASA Bunda Semarang. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa ada hubungan 
pengetahuan ibu dan kemampuan 
toilet training pada anak usia 2-3 
tahun. Harmain (2011) meneliti 
tentang hubungan pengetahuan dan 
perilaku ibu tentang stimulasi toilet 
training dengan kemampuan toilet 
training anak usia Toddler di 
Kelurahan Candirejo Kecamatan 
Ungaran Barat Kabupaten 
Semarang. Penelitian ini 
menyimpulkan terdapat hubungan 
pengetahuan ibu dengan 
kemampuan toilet training anak usia 
toddler. 



 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Toilet Training Dengan Kecenderungan 
Perilaku BAB dan BAK Anak Usia Toddler di Desa Semen  Wonogiri (Yuliana Ambarwati)
  

 

13 

Terkadang perilaku toilet 
training pada anak  membuat orang 
tua marah, misalnya ketika anaknya 
buang air kecil atau buang air besar 
di lantai yang sudah bersih, atau 
pipis di kasur yang kain penutupnya 
baru saja diganti. Toilet training 
merupakan proses membantu anak 
belajar menggunakan toilet untuk 
urinasi maupun defekasi. Toilet 
training pada anak bukan suatu 
pengalaman yang harus dilakukan 
sepanjang malam. Toilet training 
merupakan suatu proses yang khas 
dan membutuhkan waktu antara 2 
minggu sampai 6 bulan. Anak 
mampu untuk tetap kering pada 
malam hari dapat terjadi secara 
simultan, tetapi hal tersebut juga 
memungkinkan anak untuk 
mendapat tambahan waktu 6 bulan 
sampai 1 tahun. Toilet training 
adalah latihan mengontrol buang air, 
usia yang tepat untuk berlatih sekitar 
18-24 bulan sangat tergantung pada 
perkembangan beberapa otot 
tertentu, minat dan kesadaran anak 
yang bersumber dari anak tersebut 
(Handayani, 2006). Toilet training 
merupakan usaha untuk melatih 
anak dalam mengontrol buang air 
besar dan kecil, hal ini dapat 
bermanfaat dalam pendidikan seks 
sebab saat anak melakukan 
kegiatan tersebut disitu anak akan 
mempelajari anatomi tubuhnya 
sendiri serta fungsinya. Dalam toilet 
training diharapkan terjadi 
pengaturan impuls atau rangsangan 
dan instink anak dalam melakukan 
buang air besar dan buang air kecil 
dan perlu diketahui bahwa dengan 
buang air besar anak mendapatkan 
pemuasan untuk melepaskan 
ketegangan 

Manfaat yang diperoleh 
orang tua dengan sekadar 
mengenalkan anak untuk terbiasa ke 
kamar mandi adalah cara latihan 
yang natural yang dapat 

menciptakan kemandirian anak. 
Idealnya, sejak usia enam bulan, 
semestinya anak sudah bisa 
diperkenalkan bukan dilatih untuk 
toilet training. Cara atau tahapan 
mengenalkan toilet training dengan 
toilet, dan bisa dengan cara 
sederhana dan mudah dimengerti 
anak dengan disesuaikan pada umur 
dan karakter anak. Cara-cara 
sederhana yang perlu diterapkan 
orang tua kepada anak agar mereka 
terbiasa mengenal kamar mandi, 
yakni dengan membiasakan toilet 
training setiap tiga jam sekali pada 
anak yang masih berumur antara 2-3 
tahun, khususnya pada anak yang 
memiliki kebiasaan banyak minum. 
Manfaat dengan rutin ke kamar 
mandi, yakni sangat berkaitan 
dengan rotasi pencernaan dan 
metabolisme tubuh. Hal yang lebih 
penting adalah membiasakan anak 
ke toilet. Sehingga selain 
merangsang inisiatif dan kreatifitas 
anak, manfaat positif dari kebiasaan 
itu adalah munculnya ide spontan 
dan rasa tanggung jawab yang lebih 
(Suryanto, 2006). 

Penelitian menunjukkan adanya 
kecenderungan semakin baik 
pengetahuan ibu, maka perilaku 
BAB dan BAK anak semakin baik. 
Namun dalam penelitian ini terdapat 
11 responden dengan pengetahuan 
kurang namun memiliki perilaku 
yang cukup dan sebaliknya terdapat 
1 responden dengan pengetahuan 
cukup namun memiliki perilaku yang 
kurang. Kondisi ini disebabkan 
adanya faktor-faktor lain yang juga 
berhubungan dengan perilaku BAB 
dan BAK anak toddler. Gilbert (2003) 
mengungkapkan beberapa faktor 
yang turut berhubungan dengan 
kesiapan anak menjalani toilet 
training antara lain kesiapan fisik 
anak, kesiapan mental anak, 
kesiapan psikologis anak, dan 
kesiapan orang tua. Selain 
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pengetahuan ibu yang baik, artinya 
ibu memiliki kesiapan untuk 
melakukan pelatihan toilet training 
kepada anaknya, namun jika disisi 
lain anak belum memiliki kesiapan 
yang cukup untuk melakukan toilet 
training, misalnya anak masih 
penakut, anak belum dapat duduk 
jongkok dalam waktu lama, maka 
proses pelatihan tidak akan dapat 
berhasil dengan baik. Sebaliknya 
walaupun orang tuanya memiliki 
pengetahuan yang kurang, namun 
ketika anak memiliki kesiapan 
secara fisik, mental dan psikologi, 
misalnya anak dapat duduk jongkok 
dalam waktu yang lama serta 
memiliki keberanian untuk pergi ke 
kamar kecil, maka perilaku  BAB dan 
BAK anak akan menjadi baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 
1. Pengetahuan ibu tentang toilet 

training di Desa Semen 
Kecamatan Jatisrono Wonogiri 
sebagian besar dalam kategori 
cukup (53%).  

2. Kecenderungan anak berperilaku 
BAB dan BAK pada anak usia 
toddler di Desa Semen 
Kecamatan Jatisrono Wonogiri 
sebagian besar dalam kategori 
cukup (71%). 

3. Terdapat hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan 
ibu tentang toilet training dengan 
kecenderungan anak berperilaku 
BAB dan BAK pada anak usia 
toddler di Desa Semen 
Kecamatan Jatisrono Wonogiri. 

 
Saran  
 
1. Bagi Petugas Kesehatan 

Penelitian menunjukkan 
hubungan yang signifikan antara 
tingkat pengetahuan ibu tentang 
toilet training dengan 

kecenderungan anak berperilaku 
BAB dan BAK pada anak usia 
toddler di Desa Semen 
Kecamatan Jatisrono Wonogiri. 
Hasil tersebut dapat menjadi 
acuan bagi petugas kesehatan 
yang berkompeten di Desa 
Semen Kecamatan Jatisrono 
Wonogiri untuk lebih 
meningkatkan pengetahuan 
orang tua khususnya tentang 
toilet training guna meningkatkan 
perilaku ibu dalam melatih toilet 
training pada anaknya. Langkah-
langkah yang dapat 
dilaksanakan adalah dengan 
mengintensifkan tindakan-
tindakan penyuluhan tentang 
toilet training dan melakukan 
peninjauan ke rumah-rumah 
tentang kebersihan toilet  pada 
masyarakat. 

2. Bagi orang tua  
Ibu hendaknya meningkatkan 
pengetahuan mereka tentang 
toilet training bagi anaknya, 
sehingga dengan pengetahuan 
yang mereka miliki mereka 
mampu melatih toilet training 
yang baik dan benar pada 
anaknya.  

3. Bagi peneliti lain 
Penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan antara 
tingkat pengetahuan ibu dengan 
toilet training dan 
kecenderungan berperilaku BAB 
dan BAK. Meskipun demikian 
masih banyak faktor lain yang 
memiliki hubungan dengan 
kecenderungan anak berperilaku 
BAB dan BAK pada anak usia 
toddler, misalnya faktor umur, 
budaya, dan sebagainya. Hasil 
penelitian ini tentunya dapat 
menjadi acuan untuk 
dikembangkan pada penelitian 
yang lebih luas, misalnya 
dengan menambah faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi 
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kecenderungan berperilaku BAB 
dan BAK pada anak usia toddler, 
misalnya keadaan kesiapan 
anak, faktor budaya, dan lain-
lain. 
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