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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak ia lahir sampai 

mencapai usia dewasa. Pada masa balita pertumbuhan dan perkembangan 

anak terjadi sangat cepat. Masa seperti ini merupakan dasar dan tidak akan 

terulang lagi pada kehidupan selanjutnya. Perhatian yang diberikan pada 

masa balita akan sangat menentukan kualitas kehidupan manusia di masa 

depan. Manusia berkembang dari satu tiap periode perkembangan ke periode 

yang lain, mereka mengalami perubahan tingkah laku yang berbeda-beda di 

akibatkan karena masalah-masalah atau tugas-tugas yang dituntut dan muncul 

pada setiap periode perkembangan itu berbeda pula. Salah satu tugas 

perkembangan adalah membentuk kemandirian, kedisiplinan, dan kepekaan 

emosi pada anak. Mencapai tugas perkembangan tersebut salah satunya dapat 

dilakukan melalui toilet training sejak dini (Hidayat, 2005). 

Toilet training pada anak merupakan suatu usaha untuk melatih anak 

agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil atau buang air 

besar. Anak dapat mengontrol buang air besar dan buang air kecil secara 

mandiri dari persiapan tersebut (Hidayat, 2005). Selain itu toilet training juga 

mengajarkan anak unktuk membersihkan kotorannya sendiri dan juga 

memakai celana sendiri (Asti, 2008). Menurut Batuatas (2012), sebaikanya 

para orang tua mulai mengenalkan toilet training pada saat anak berusia 27-
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32 bulan. Anak yang baru belajar menggunakan toilet diatas usia 3 tahun 

cenderung lebih sering mengompol hingga usia sekolah.  

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) (2013) jumlah balita di Indonesia pada tahun 2012 

tercatat sebanyak 30% jiwa dari 249.292.695 jiwa penduduk Indonesia. 

Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) nasional tahun 2012, 

diperkirakan jumlah balita yang susah mengontrol BAB dan BAK (ngompol) 

di usia sampai pra sekolah mencapai 75 juta anak. Fenomena yang terjadi di 

masyarakat, akibat dari konsep toilet training yang tidak diajarkan secara 

benar dapat menyebabkan anak tidak dapat secara mandiri mengontrol buang 

air besar dan buang air kecil (Ritbalt, 2013). Selain itu dipicu oleh pemakaian 

popok (pampers) sekali pakai dan hadirnya saudara baru. Kebiasaan yang 

salah dalam mengontrol buang air besar dan buang air kecil akan 

menimbulkan hal-hal yang buruk pada anak di masa mendatang. Hal ini dapat 

menyebabkan anak tidak disiplin, manja, dan yang terpenting adalah dimana 

nanti pada saatnya anak akan mengalami masalah psikologi, anak akan 

merasa berbeda dan tidak dapat secara mandiri mengontrol buang air besar 

dan buang air kecil (Anggara, 2010). 

Toilet training merupakan aspek penting dalam perkembangan anak pada 

masa usia balita dan dibutuhkan perhatian dari orang tua dalam berkemih dan 

defekasi. Melatih anak untuk BAK dan BAB bukan pekerjaan sederhana, 

namun orang tua harus tetap termotivasi untuk merangsang anaknya agar 

terbiasa BAK atau BAB sesuai waktu dan tempatnya (Mufattahah, 2008 cit. 
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Subagyo, 2010). Mengenali keinginan untuk buang air kecil dan defekasi 

sangat penting untuk menentukan kesiapan mental anak. Anak harus 

dimotivasi untuk menahan dorongan untuk menyenangkan dirinya sendiri 

agar toilet training dapat berhasil (Hockenberry dan Wilson, 2007 cit. Lestari, 

2013). Melakukan latihan buang air kecil dan besar pada anak membutuhkan 

persiapan secara fisik, psikologis maupun secara intelektual, melalui 

persiapan tersebut diharapkan anak mampu mengontrol buang air besar atau 

kecil secara sendiri (Hidayat, 2008). Keberhasilan toilet training tidak hanya 

dari kemampuan fisik, psikologis dan emosi anak itu sendiri tetapi juga 

dipengaruhi oleh perilaku orang tua atau ibu untuk mengajarkan toilet 

training secara baik dan benar, sehingga anak dapat melakukan dengan baik 

dan benar hingga besar kelak (Warner, 2007).  

Orang tua sangat berperan dalam proses toilet training. Menurut Alwisol 

(2007), proses toilet training sangat penting dilakukan, karena akan 

berpengaruh terhadap kepribadian anak di masa depannya. Hal ini dikuatkan 

oleh hasil penelitian Fisher (2006) menunjukkan hasil bahwa sifat rapi, keras 

kepala, dan pelit memang terlihat seperti karakteristik yang berhubungan, dan 

pola-pola semacam itu disebabkan oleh orang tua dan beberapa bagian dari 

masyarakat kepada anak-anak, sehingga orang tua sangat menentukan 

bagaimana kepribadian anak di masa mendatang salah satunya melalui proses 

toilet training pada anak.  

Kemampuan anak dalam pelatihan toilet training atau mengontrol rasa 

ingin buang air kecil dan buang air besar (toileting) antar anak satu dengan 
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anak lain berbeda. Pencapaian tersebut tergantung dari beberapa faktor yaitu 

dukungan orang tua dan kesiapan anak secara fisik, psikologis maupun secara 

intelektual. Kemandirian penting dalam kehidupan anak, melatih kemandirian 

anak sejak dini akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak (Kannisius, 

2006). 

Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk 

bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk 

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir atau 

bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi 

lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari 

usahanya. Anak yang mandiri biasanya memiliki perilaku yang ditunjukan 

dengan mengerjakan semua pekerjaannya yang eksploratif dan merasa puas 

atas hasil yang didapatkanya. Anak diharapkan bisa belajar dan berlatih 

memilih alternatif, membuat keputusan, bertindak sesuai dengan 

keputusannya, mandiri dengan cara sendiri dan bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dilakukannya, dengan harapan anak akan berangsur-angsur 

melepaskan diri dari ketergantungan orang lain (Ismilawati, 2013).  

Toileting bertujuan untuk mengurangi ketergantungan anak pada ibunya 

dalam arti kemandirian anak. Menurut pandangan teori psikososial Erikson, 

faktor sosial dan budaya berperan dalam perkembangan manusia, termasuk di 

dalamnya perkembangan kemandirian anak. Kemandirian dalam arti 

psikologis dan mentalis adalah keadaan seseorang yang mampu memutuskan 

atau mengerjakan sesuatu tanpa orang lain. Contoh kongkrit tentang 
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kemandirian anak diantaranya; diantaranya yaitu: (1) perawatan diri sendiri, 

(2) tugas sehari-hari dirumah, (3) keramahan dan sopan santun, dan banyak 

lagi yang berhubungan dengan kemandirian anak. Oleh karena itu 

keberhasilan anak untuk mengatur defekasi sendiri sudah merupakan bagian 

tugas si anak (Svenaeus, 2014). 

Kemandirian perlu diajarkan dan dilatihkan sedini mungkin, yaitu 

semenjak anak batita bayi tiga tahun, dimana anak sudah mulai banyak 

berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya dengan orang terdekatnya (ibu 

dan ayah) tapi juga sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang yang baru 

dikenalnya, disinilah waktu yang tepat untuk bersosialisasi sekaligus melatih 

dan mengajarkan kemandirian pada anak. Kemandirian sangat penting 

diajarkan kepada anak usia dini karena berkaitan dengan kemampuan 

mengambil keputusan serta mengatasi masalah. Setiap anak perlu dilatih 

untuk mengembangkan kemandirian sesuai kapasitas dan tahapan 

perkembangannya. Secara praktis kemandirian menurut Dowling adalah 

kemampuan anak dalam berpikir dan melakukan sesuatu oleh diri mereka 

sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka tidak lagi 

bergantung pada orang lain namun dapat menjadi individu yang dapat berdiri 

sendiri (Sya’diah, 2017).  

Cara melatih kemandirian seorang anak yaitu melalui toilet training. 

Kesuksesan toilet training tergantung pada kesiapan yang ada pada diri anak 

dan keluarga, seperti kesiapan fisik, dimana kemampuan anak secara fisik 

sudah kuat dan mampu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan anak mampu duduk 
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dan berdiri sehingga memudahkan anak untuk dilatih buang air besar dan air 

kecil. Apabila anak memahami arti buang air besar dan buang air kecil sangat 

memudahkan proses dalam pengontrolan anak dapat mengetahui kapan 

saatnya harus buang air kecil dan kapan saatnya buang air besar, kesiapan 

tersebut akan menjadikan diri anak selalu mempunyai kemandirian dalam 

mengontrol khususnya buang air kecil dan buang air besar (toilet training) 

(Riyanti, 2014).   

Dampak yang paling umum dalam kegagalan toilet training seperti 

adanya perlakuan atau aturan yang ketat dari orang tua kepada anaknya yang 

dapat mengganggu kepribadian anak atau cenderung bersifat retentif dimana 

anak cenderung bersikap keras kepala bahkan kikir. Hal ini dapat dilakukan 

orang tua apabila sering memarahi anak pada saat buang air besar atau kecil, 

atau melarang anak BAK dan BAB saat berpergian. Bila orang tua santai 

dalam memberikan aturan dalam toilet training maka anak akan dapat 

mengalami kepribadian ekspresif dimana anak lebih lega, cenderung ceroboh, 

suka membuat gara-gara, emosional dan seenaknya dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari (Hidayat, 2008). 

Studi pendahuluan yang dilakukan di TK UMP Dukuhwaluh Kecamatan 

Kembaran pada bulan Februari 2018 pada wali kelas kelompok TK 

ditemukan ada kurang lebih 10-15 anak yang masih menggunakan diapers. 

Kebiasaan ini bisa saja terbawa sejak usia (1-3 tahun). Walaupun saat ini 

banyak walisiswa TK UMP yang sudah mengetahui pentingnya pembelajaran 

bagi anak untuk buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi namun 
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masih banyak orang tua utamanya adalah ibu yang yang tidak teliti dalam 

memberikan asuhan kepada anak. Kebiasaan ini yang membuat para ibu 

berpersepsi hal ini sebagai hal yang biasa dan kebiasaan ini yang dapat 

menimbulkan masalah pada anak di fase berikutnya.  

Selain itu juga pada saat melakukan studi pendahuluan, peneliti melihat 

bahwa ada beberapa anak yang masih bergantung kepada orang lain saat 

mengerjakan keperluannya seperti makan, mengembalikan mainan dan juga 

pada saat ke kamar kecil. Artinya, ada beberapa dari siswa di TK UMP yang 

belum mandiri. Karena terdapat beberapa siswa yang masih membutuhkan 

bantuan orang lain seperti teman dan guru di sekolah dalam mengerjakan 

aktifitasnya. Peneliti melihat ada beberapa anak ketika makan belum mampu 

mengerjakanya sendiri, namun masih dibantu oleh gurunya. Selain itu ketika 

mengerjakan proyek dan juga bermain ada beberapa anak yang perlu 

mendapat bimbingan dan juga belum mengembalikan mainan pada 

tempatnya. Hal lain juga terjadi ketika siswa hendak pergi ke kamar kecil, 

peneliti melihat ada beberapa siswa yang masih ditemani dan dibantu oleh 

gurunya.  

Berdasarkan data dan kejadian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan toilet training dengan 

kemandirian anak usia 4-6 tahun TK UMP Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas“. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan yaitu 

kegagalan toilet training akan menimbulkan hal-hal buruk pada anak di 

masa mendatang seperti: anak tidak disiplin, manja, dan bahkan 

mengalami masalah psikologis. Salah satu tujuan toilet training adalah 

untuk mengurangi ketergantungan anak pada orangtuanya khususnya 

pada ibunya dalam arti kemandirian anak. 

2. Pertanyaan Penelitian  

Dari hal tersebut maka rumusan masalahnya adalah apakah ada 

hubungan toilet training dengan kemandirian anak usia 4-6 tahun di TK 

UMP Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan toilet training dengan kemandirian anak usia 

4-6 tahun di TK UMP Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden penelitian seperti: umur, paritas, 

pendidikan, dan pekerjaan ibu dari anak usia 4-6 tahun di TK UMP 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

b. Mengetahui keberhasilan toilet training siswa TK UMP Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas. 
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c. Mengetahui kemandirian pada anak usia 4-6 yang bersekolah di TK 

UMP Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.  

d. Menganalisis hubungan toilet training dengan kemandirian anak usia 

4-6 tahun di TK UMP Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dengan cara 

mengaplikasikan teori-teori keperawatan anak yang di dapat selama 

perkuliahan, khususnya tentang materi toilet training dan kemandirian 

anak usia dini.  

2. Bagi Responden 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi responden 

(wali siswa TK UMP) sebagai informasi tentang bagaimana cara 

mengajarkan toilet training pada anak. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 

khususnya ibu yang berkaitan dengan membantu permasalahan untuk 

menghindari kegagalan toilet training pada anak.  

4. Bagi Penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan atau masukan dalam 

penambahan ilmu pengetahuan. Selain itu juga dapat dijadikan gambaran 
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mengenai variabel lain yang dapat digunakan dalam penelitian 

selanjutnya.  

 

E. Penelitian Terkait 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah (2014), dengan judul penelitian 

“Hubungan Peran Ibu dalam Keberhasilan Toilet Training Anak Pada 

Usia Toodler di PAUD Melati II Desa Bumirejo Kabupaten Kebumen”. 

Penelitian menggunakan analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai anak 

usia toddler yang bersekolah di PAUD Melati II Desa Bumirejo 

Kabupaten Kebumen dengan sampe 46 responden. Analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah chi square. Hasil penelitian 

menunjukkan responden yang berperan dan berhasil dalam toilet training 

yaitu sebanyak 33 responden (91,7), responden yang tidak berperan dan 

tidak berhasil dalam toilet training sebanyak 6 responden (60%), 

responden yang tidak berperan tetapi berhasil dalam toilet training 

sebanyak 4 responden (40%), sedangkan responden yang berperan dan 

tidak berhasil dalam toilet training adalah sebanyak 3 responden (8,3%). 

Dari hasil analisa uji chi square dengan nilai p=0.001 yang berarti ada 

hubungan peran ibu dalam keberhasilan toilet training anak pada usia 

toodler di PAUD Melati II Desa Bumirejo Kabupaten Kebumen. 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

pendekatan cross sectionaldan uji chi-square. Sedangkan perbedaanya 

terletak pada variabel penelitian yaitu peran ibu dalam keberhasilan toilet 
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training, sedangkan dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah 

kemandirian anak.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin (2016), dengan judul 

penelitian “Hubungan pengetahuan dengan perilaku orangtua dalam 

praktik toilet training pada anak usia toddler di Desa Sukomulyo 

Kecamatan Rowokele“. Penelitian ini menggunakan metode korelasional 

dengan pendekatan cross-sectional. Sampel berjumlah 50 orangtua yang 

diambil menggunakan tehnik total-sampling. Data dianalisa 

menggunakan analisa deskriptif, korelasi menggunakan Kendal Tau. 

Hasil penelitian ini yaitu sebagian besar responden dengan pengetahuan 

tentang toilet trainning kategori baik (80.0%). Sebagian besar responden 

dengan pelaksanaan toilet training yang dilakukan pada taraf baik yaitu 

(74.0%), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan 

dengan perilaku orangtua dalam praktek toilet training pada anak usia 

toddler di Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele (p=0.000). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017), dengan judul penelitian 

“Hubungan Toilet Training dengan Kejadian Enuresis pada Anak Usia 1-

3 Tahun di Desa Jati Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap“. 

Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan 

observasional. Sampel berjumlah 51 responden yang diambil 

menggunakan tehnik total-sampling. Data dianalisa menggunakan analisa 

Chi-Square. Hasil penelitian ini yaitu didapatkan nilai ρ-value = 0,022 

(<0,05) yang berarti ada hubungan antara toilet training dengan kejadian 
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enuresis pada anak usia 1-3 tahun di Kecamatan Binangun Kabupaten 

Cilacap. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan uji chi-square, sedangkan perbedaaannya yaitu metode 

pendekatan penelitian yang digunakan yaitu observasional sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan metode descriptive korelasional. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Batuatas (2012), dengan judul penelitian 

“Pengaruh Peran Ibu dengan Keberhasilan Toilet Training pada Anak 

Usia Toodler di Play Group Tarbiyatush Shibiyan Mojoanyar 

Mojokerto”. Penelitian menggunakan analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua dari 

anak yang bersekolah di Play Group Tarbiyatush Shibiyan Mojoanyar 

Mojokerto dengan sampel 35 responden. Analisis yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah chi square. Hasil penelitian menunjukkan 

sebagian besar responden anak berhasil dalam toilet training sebanyak 

68% dan hasil signifikansi chi square 0,04<0,05, sehingga Ho ditolak 

artinya ada pengaruh peran ibu dengan keberhasilan toilet training pada 

anak usia toodler di Play Group Tarbiyatush Shibiyan Mojoanyar 

Mojokerto. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan pendekatan cross sectional dan uji chi-square. Sedangkan 

perbedaanya terletak pada variabel penelitian yaitu peran ibu dalam 

keberhasilan toilet training, sedangkan dalam penelitian ini variabel yang 

diteliti adalah keberhasilan toilet training dengan kemandirian anak.  
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Ismilawati (2013), dengan judul 

penelitian “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian Makan 

Anak di TK Bakti I Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014”. Penelitian 

menggunakan pendekatan deskriptif korelasional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah anak kelompok A dan B sebanyak 52 anak. 

Penelitian mengambil sampel sebanyak 30 anak kelompok B dengan pola 

asuh meggunakan teknik proporsional random. Tehnik analisis data yang 

digunakan adalah analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil 

perhitungan analisis korelasi diperoleh r hitung 0,937 dan r tabel 0,254 

dengan taraf signifikansi 0,05. R hitung>r tabel yaitu 0,937>0,254 

artinya ada hubungan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh 

orang tua dengan kemandirian makan anak. Persamaan dengan penelitian 

ini yaitu variabel dependen penelitian yaitu kemandirian anak. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada pendekatan penelitian yaitu 

deskriptif korelasional dengan cross sectional serta uji yang dilakukan 

yaitu dengan product moment dan chi square.  

6. Menurut Bajracharya (2010) dalam penelitiannya yang berjudul The 

Nature of Mothers’ Work and Children’s Schooling in Nepal: The 

Influence of Income and Time Effects penelitian ini mengemukakan 

bahwa jika anak mempunyai ibu yang bekerja berpengaruh terhadap 

kemandirian anak. Konsekuensi dari konflik dalam tanggung jawab 

perempuan sangat berpengaruh bagi anak-anak karena ibu umumnya 
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dianggap sebagai agen primer dalam perkembangan yang sehat dan 

kelangsungan hidup anak-anak di negara berkembang. Perkembangan 

anak sangat erat hubungannya dengan peran seorang ibu.  

7. Menurut Holdsworth dan Dale (1991) dalam penelitiannya yang berjudul 

Working mothers in Great Britain and Spain: A Preliminary Analysis 

mengemukakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan 

perempuan untuk menggabungkan pekerjaan dan tugas ibu adalah 

ketersediaan kerabat sebagai tempat penitipan anak (biasanya nenek). 

Dekat orangtua berarti bahwa perempuan memiliki akses yang lebih 

besar untuk perawatan informal anak, namun juga dapat menyebabkan 

beban ganda pada ibu yang juga harus merawat orang tuanya. 

Perkembangan kepribadian anak yang diasuh oleh pengasuh maupun 

kerabat akan tergantung dari pengasuhan yang dilakukan oleh saudara 

maupun pengasuh yang mengasuhnya. Anak akan mendapatkan contoh 

dari kerabatnya dan sedikit dari orang tuanya. Hal ini berpengaruh pada 

pembentukan kemandirian pada anak. Anak akan cenderung lebih manja 

kepada orang tuanya ketika ia berada bersama kerabatnya dalam jangka 

waktu satu hari penuh dan baru bertemu orang tuanya setelah malam 

hari. Namun respon dari orangtua juga dapat berpengaruh, apabila respon 

orangtua terhadap sikap manja anak adalah negatif maka anak tidak akan 

melakukan hal tersebut secara berkelanjutan. Apabila orangtua merespon 

positif terhadap perilaku manja anak maka hal ini dapat menjadi stimulus 
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bagi anak untuk melakukan hal tersebut dikemudian hari yang semakin 

lama akan menjadi kebiasaan.  
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