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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa toddler yang berada pada usia 12 sampai 36 bulan merupakan 

masa eksplorasi lingkungan yang intensif karena anak berusaha mencari tahu 

bagaimana semua terjadi. Meskipun bisa menjadi saat yang sangat menantang 

bagi orang tua dan anak karena masing-masing belajar untuk mengetahui satu 

sama lain dengan lebih baik, pada masa ini merupakan periode penting untuk 

mencapai perkembangan dan pertumbuhan anak (Wong, 2009). 

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2013), jumlah anak usia toddler 

di Indonesia cukup besar, yaitu sekitar 17.091.762 jiwa dari 87,9 juta anak 

Indonesia. Anak dalam usia toddler, dimana pada masa tersebut memerlukan 

pembinaan terhadap tumbuh kembang anak secara komprehensif dan 

berkualitas yang dapat diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi 

dan intervensi penyimpangan tumbuh kembang anak sehingga perkembangan 

kemampuan gerak, bicara, bahasa, sosialisasi dan kemandirian berlangsung 

optimal sesuai umur anak. 

Orang tua memiliki peranan penting dalam optimalisasi 

perkembangan anak, memberikan stimulasi dalam semua aspek 

perkembangan baik motorik kasar maupun motorik halus, bahasa, dan 

personal sosial. Pengetahuan orang tua terutama ibu sangat berperan terhadap 

perilaku anak dan membentuk tumbuh kembang yang optimal, karena 
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perhatian dan pengamatan anak tidak terlepas dari sikap dan perilaku orang 

tua (Meggitt, 2013). 

Toilet training merupakan suatu usaha untuk melatih anak agar 

mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil dan buang air besar. 

Salah satu aspek perkembangan yang umum dalam periode toddler adalah 

pengajaran ke toilet, usia 18 bulan anak sudah mampu menahan kandung 

kemih. Melakukan latihan buang air pada anak membutuhkan persiapan, baik 

secara fisik, psikologis, maupun secara intelektual, dimana dalam melalui 

persiapan tersebut diharapkan anak mampu mengontrol buang air secara 

mandiri (Kyle & Carman, 2015). 

Keberhasilan toilet training memberikan beberapa keuntungan bagi 

anak seperti dapat mengontrol buang air kecil dan buang air besar, awal 

terbentuknya kemandirian sehingga anak bisa melakukan sendiri BAB dan 

BAK dan juga mengetahui beberapa bagian tubuh dan fungsinya. Proses toilet 

training yang dilakukan oleh orang tua dapat mengalami kegagalan pada anak 

seperti beresiko menimbulkan infeksi saluran kemih, anak memiliki sikap 

egois, keras kepala, senderung ceroboh, dan seenaknya dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari. Pengetahuan tentang toilet training sangat penting untuk 

dimiliki oleh orang tua terutama seorang ibu. Ibu yang mempunyai tingkat 

pengetahuan yang baik berarti mempunyai pemahaman yang baik dalam 

mengoptimalisasi setiap tahap perkembangan anak yang salah satunya 

pelaksanaan toilet training pada anak usia toddler (Gilbert, 2006).  
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Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada tanggal 07 Juni 2016 

jumlah anak usia toddler di Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres ada 192 anak, 

studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap 12 anak usia 1-3 tahun 

yang diantaranya masih memiliki kebiasaan yang salah dalam buang air. Dari 

hasil studi pendahuluan ada 3 anak yang masih menggunakan popok, 4 anak 

buang air besar dicelana, dan 5 anak buang air kecil disembarang tempat atau 

diluar rumah. 8 dari 12 ibu-ibu menunjukkan perilaku yang kurang tepat 

ketika menghadapi anak yang buang air dicelana yaitu ibu terlihat kurang 

tanggap, 5 dari 12 ibu-ibu memarahi anaknya ketika mengompol di celana, 10 

dari 12 ibu-ibu mempersilahkan anaknya untuk buang air di sembarang 

tempat atau diluar rumah, 5 dari 12 ibu-ibu mengetahui tentang latihan toilet 

tapi tidak mempraktekannya pada anak, 7 dari 12 ibu-ibu tidak mengatahui 

tentang latihan toilet, dan 10 dari 12 ibu-ibu mengatakan anak akan siap 

dengan sendirinya untuk latihan toilet saat sudah mulai sekolah. Kondisi ini 

mungkin disebabkan dari pengetahuan ibu yang kurang tentang pentingnya 

menerapkan pelaksanaan toilet training yang merupakan salah satu aspek 

perkembangan pada periode toddler.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti apakah ada “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Toilet 

Training Terhadap Pelaksanaan Toilet training Pada Anak Usia Toddler di 

Kelurahan Sewu”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas anak seharusnya telah 

dilakukan latihan toilet sejak usia 18 bulan. Tetapi pada kenyataannya banyak 

ibu yang tidak memahami pentingnya menerapkan latihan toilet sejak dini 

pada anak. Kebiasaan buang air yang salah dan tidak pada tempatnya 

disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satu faktor yang mempengaruhi 

adalah  pengetahuan orang tua atau ibu tentang toilet training maka peneliti 

merumuskan masalah “Adakah hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang 

toilet training terhadap pelaksanaan toilet training pada anak usia toddler di 

Kelurahan Sewu”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang toilet 

training terhadap pelaksanaan toilet training pada anak usia toddler di 

Kelurahan Sewu. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training di 

Kelurahan Sewu. 

b. Mengidentifikasi pelaksanaan toilet training di Kelurahan Sewu. 

c. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang toilet 

training terhadap pelaksanaan toilet training di Kelurahan Sewu. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Ibu 

Diharapkan dari penelitian ini ibu atau orang tua memahami pentingnya 

menerapkan toilet training pada anak dan ibu bisa meluangkan waktu 

untuk melatih anak sejak dini agar anak mampu melalukan toilet training 

secara mandiri. 

2. Bagi Pendidikan Keperawatan 

Dapat memberikan motivasi pada ibu untuk mendidik anak dalam 

melakukan toilet training sehingga anak mampu melakukan buang air 

kecil dan buang air besar dengan baik dan benar sesuai usia anak.  

3. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan, sikap, dan pelaksanaan toilet training 

pada anak usia toddler. 

4. Bagi Penelitian Keperawatan 

Dapat Menjadi informasi tambahan dan data dasar untuk penelitian 

selanjutnya tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pelaksanaan 

toilet training pada anak usia toddler. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Ningsih, Sri Fitdiyah. 2012, melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Ibu Dalam Menerapkan Toilet 

Training dengan Kebiasaan Mengompol Pada Anak Usia Pra Sekolah di 

RW 02 Kelurahan Babakan Kota Tangerang”. Peneliti menggunakan 
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metode Cross Sectional , hasilnya menunjukan bahwa  ada hubungan 

antara perilaku ibu dalam menerapkan toilet training dengan kebiasaan 

mengompol pada anak usia pra sekolah dengan (p value = 0,041) dan 

tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang toilet training dengan 

kebiasaan mengompol pada anak usia pra sekolah dengan (p value = 

0,232). Persamaan dengan penelitian ini adalah mengukur pengetahuan 

ibu tentang toilet training pada anak, pengumpulan data dilakukan 

dengan kuesioner dan observasi pada orang tua. Sedangkan perbedaanya 

adalah pada variabel terikat, penelitian ini kebiasaan mengompol pada 

anak pra sekolah dan tempat penelitian yang diambil di Kelurahan 

Babakan Kota Tangerang sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

adalah Kelurahan Sewu Kota Surakarta. 

2. Lestari, Puji. 2013, melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Antara Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Toilet Training dengan Praktik 

Ibu dalam Penggunaan Diapers Pada Anak Usia Toodler Di Kelurahan 

Putat Purwodadi”. Peneliti menggunakan metode Cross Sectional dengan 

pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling, 

hasilnya menunjukan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu tentang toilet training dengan praktik ibu dalam 

penggunaan diapers pada anak usia toodler (1-3 tahun) dengan (p value = 

0,018). Persamaan dengan penelitian ini adalah mengukur tingkat 

pengetahuan ibu tentang toilet training pada anak. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan Cross Sectional. Sedangkan perbedaanya pada 
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variabel bebas, penelitian ini praktik ibu dalam penggunaan diapers pada 

anak usia toodler dan tempat penelitian yang diambil di Kelurahan Putat, 

Purwodadi sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di 

Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan variabelnya 

adalah tahap perkembangan anak terhadap pelaksanaan toilet training 

pada anak usia toodler. 

3. Rohadi, I.W & Asnindari, L.N. 2013, melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu Tentang Pelaksanaan Toilet 

Training Pada Anak Usia Toodler di PAUD Desa Semugih Kecamatan 

Rongkop Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta”. Peneliti menggunakan 

metode Cross Sectional dengan pengambilan sampel menggunakan 

teknik total sampling, hasilnya menunjukan bahwa ada hubungan 

pengetahuan dan sikap tentang pelaksanaan toilet training pada anak usia 

toodler (1-3 tahun) dengan (p value = 0,031). Persamaan dengan 

penelitian ini adalah mengukur tingkat pengetahuan ibu tentang toilet 

training pada anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan Cross 

Sectional. Sedangkan perbedaanya pada variabel bebas, penelitian ini 

sikap ibu tentang pelaksanaan toilet training pada anak usia toodler, 

pengambilan sampel menggunakan total sampling dan tempat penelitian 

yang diambil di Kelurahan Putat, Purwodadi sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan adalah di Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta dengan variabel bebas perkembangan anak terhadap toilet 
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training pada anak usia toodler dan pengambilan sampel menggunakan 

teknik propotional random sampling. 

 

. 


