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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Toilet Training  

a. Definisi toilet training (pelatihan buang air) 

Toilet training merupakan proses pengajaran untuk mengontrol 

buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB) secara benar dan 

teratur (Zaivera, 2008). Toilet training pada anak merupakan suatu usaha 

untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air 

kecil atau buang air besar. Toilet training secara umum dapat 

dilaksanakan pada setiap anak yang sudah mulai memasuki fase 

kemandirian pada anak. Hal ini dalam melakukan toilet training, anak 

membutuhkan persiapan fisik, psikologis maupun intelektualnya. 

Persiapan tersebut anak dapat mengontrol buang air besar dan buang air 

kecil secara mandiri (Hidayat, 2005). 

Menurut Wong (2008) menyatakan bahwa melalui toilet training 

anak akan belajar bagaimana mereka mengendalikan keinginan untuk 

buang air yang selanjutnya akan menjadikan mereka terbiasa untuk 

meggunakan toilet (mencerminkan keteraturan) secara mandiri. 

Kedekatan interaksi orang tua dengan anak dalam toilet training ini akan 

membuat anak merasa aman dan percaya diri. 

Pengaturan buang air besar dan berkemih diperlukan untuk 

keterampilan sosial, mengajarkan toilet training (TT) membutuhkan 

waktu, pengertian dan kesabaran. Hal terpenting untuk diingat adalah 
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bahwa anda tidak dapat memaksakan anak untuk menggunakan toilet. 

The American Academy of Pediatrics telah mengembangkan brosur ini 

untuk membantu anak anda melewati tahap penting perkembangan sosial 

(Sekartini. 2011).  

Pelatihan buang air besar biasanya mulai dilakukan pada saat anak 

berumur 2-3 tahun, sedangkan pelatihan buang air kecil dilakukan pada 

umur 3-4 tahun. Pada umur 5 tahun, kebanyakan anak sudah dapat 

melakukan buang air besar sendiri; melepas pakaian dalamnya sendiri, 

membersihkan dan mengeringkan penis, vulva maupun anusnya sendiri 

serta kembali memakai pakaian dalamnya sendiri. 

Latihan buang air besar dan buang air kecil termasuk didalam 

perkembangan psikomotorik, karena latihan ini membutuhkan 

kematangan otot-otot pada daerah pembuangan kotoran (anus dan saluran 

kemih). Anak-anak dilatih untuk dapat menguasai otot-otot alat 

pembuangan pada waktu buang air besar dan buang air kecil. Apabila 

secara biologis dan psikologis anak telah matang dalam hal toilet 

training, tetapi anak gagal melakukannya, maka anak diberi hukuman 

berupa bentakan atau larangan. Toilet training ini merupakan latihan 

moral yang pertama kali diterima anak dan sangat berpengaruh pada 

perkembangan moral selanjutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Havighurt bahwa toilet training merupakan latihan moral dalam 

membentuk karakter seseorang (Suherman, 2000). 
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Selain mencegah terjadinya mengompol dan membentuk prilaku 

hidup bersih dan sehat pada anak sejak dini toilet training juga akan 

membentuk kemandirian dan kepercayaan diri dalam mengontrol buang 

air kecil dan buang air besar. Melatih kemampuan motorik kasar yaitu 

dengan berjalan, duduk, jongkok, berdiri dan juga kemampuan motorik 

halus yaitu melepas dan memakai celana sendiri setelah buang air kecil 

dan buang air besar. Serta dapat juga untuk melatih kemampuan 

intelektualnya yaitu anak dapat meniru perilaku yang tepat seperti buang 

air kecil dan buang air besar pada tempatnya (Hidayat, 2005). 

 

b. Manfaat toilet training (pelatihan buang air) 

Menurut Rahadiasih (2004), manfaat dari melatih toilet training 

yaitu:  

1) Melatih anak hidup disiplin 

2) Melatih anak untuk bertanggung jawab 

3) Anak dapat mengetahui nama bagian-bagian tubuh serta fungsinya 

4) Menumbuhkan rasa percaya diri 

5) Membentuk anak mampu menguasai dirinya sendiri.  

6) Melatih keterampilan motorik  

7) Mengasah kemandirian anak 
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c. Tahapan toilet training (pelatihan buang air) 

Menurut Gilbert (2009), tahapan melatih anak toilet training terdiri 

dari:  

1) Melihat kesiapan anak  

Umumnya anak bisa dilatih toilet training setelah otot-ototnya 

mulai dapat mengontrol kandung kemih pada usia di atas 18 bulan. 

Selain itu juga ditandai dengan kesiapan emosi, fisik dan psikologis 

di usia sekitar 2-3 tahun. Tanda anak siap untuk dilatih toilet training 

antara lain: anak dapat duduk tegak, dapat membuka-memakai 

celana, bisa memahami instruksi sederhana dan sudah bisa 

mengatakan keinginannya untuk buang air besar dan buang air kecil. 

Mengajari cara buang air besar yang paling mudah pada anak adalah 

ketika anak siap melaksanakan tahapan ini dan ia mampu bekerja 

sama. Memulai sebelum anak siap hanya akan mengundang masalah 

dan sering menyebabkan kecelakaan dalam pemakaian kamar kecil.  

2) Pembiasaan 

Membiasakan anak dalam melakukan toilet training dapat di 

mulai dengan mengenalkan dan membiasakan anak untuk buang air 

kecil dan buang air besar di pispot. Ajarkan anak menggunakan toilet 

untuk menumbuhkan pemahaman anak tentang perlunya toilet. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara menceritakan secara sederhana 

bagaimana cara buang air besar dan buang air kecil di toilet.  
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3) Mengatur jadwal 

Mengatur asupan cairan dan makanan anak diperlukan untuk 

mengatur interval ke kamar mandi.  Mengatur jadwal orang tua perlu 

mengamati jadwal siklus buang air besar dan buang air kecil anak. 

Siklus ini memudahkan untuk mengajak anak menyalurkan dorongan 

buang air kecil dan buang air besar di tempat dan waktu yang tepat. 

4) Sikap 

Melatih anak untuk melakukan toileting harus dilakukan dengan 

sikap orangtua yang konsisten sehingga anak cepat paham dan 

semakin terampil memakai toilet. Informasi yang lengkap mengenai 

kebiasaan dan jadwal toileting dapat diberikan untuk menambah 

pemahaman anak. 

5) Memberi pujian 

Memberikan pujian kepada anak apabila berhasil melakukan 

toilet training dengan benar akan membuat anak menganggap toilet 

training merupakan hal yang penting. Hindari untuk menghukum 

dan memasang wajah marah dan kecewa karena hal tersebut akan 

membuat anak takut sehingga anak tidak berani mengatakan 

keinginannya untuk buang air besar dan buang air kecil. 
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d. Tanda kesiapan toilet training 

Menurut Warner (2007) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan toilet training: 

1) Kesiapan Fisik 

Indikator anak kesiapan fisik: anak mampu duduk atau berdiri. 

Pengkajian fisik yang harus diperhatikan pada anak yang akan 

melakukan buang air kecil dan buang air besar dapat meliputi 

kemampuan motorik kasar seperti berjalan, duduk, meloncat dan 

kemampuan motorik halus seperti mampu melepas celana sendiri. 

Kemampuan motorik ini harus mandapat perhatian karena 

kemampuan untuk buang air besar ini lancar dan tidaknya dapat 

dilihat dari kesiapan fisik sehingga ketika anak berkeinginan untuk 

buang air kecil dan buang air besar sudah mampu dan siap untuk 

melakukannya. Selain itu, yang harus dikaji adalah pola buang air 

besar yang sudah teratur, sudah tidak mengompol setelah tidur. 

2) Kesiapan Psikologis 

Indikator kesiapan psikologis: adanya rasa nyaman sehingga 

anak mampu mengontrol dan konsentrasi dalam merangsang BAK 

dan BAB. Pengkajian psikologis yang dapat dilakukan adalah 

gambaran psikologis pada anak ketika akan melakukan buang air 

kecil dan buang air besar seperti anak tidak rewel ketika akan buang 

air besar, anak tidak menangis sewaktu buang air besar atau buang 

air kecil, ekspresi wajah menunjukkan kegembiraan dan ingin 
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melakukan secara sendiri, anak sabar dan sudah mau ke toilet selama 

5 sampai 10 menit tanpa rewel atau meninggalkannya, adanya 

keingintahuan kebiasaan toilet training pada orang dewasa atau 

saudaranya, adanya ekspresi untuk menyenangkan pada 

orangtuanya.  

3) Kesiapan intelektual 

Indikator kesiapan intelektual: anak paham arti BAK atau BAB 

memudahkan pengontrolan anak dapat mengetahui kapan saatnya 

harus BAB dan BAK anak memiliki kemandirian dalam mengontrol 

BAB dan BAK. Pengkajian intelektual pada latihan buang air kecil 

dan buang air besar antara lain kemampuan anak untuk mengerti 

buang air kecil dan buang air besar, kemampuan 

mengkomunikasikan buang air kecil dan buang air besar, anak 

menyadari timbulnya buang air kecil dan buang air besar, 

mempunyai kemampuan kognitif untuk meniru prilaku yang tepat 

seperti buang air kecil dan buang air besar pada tempatnya serta 

etika dalam buang air kecil dan buang air besar.  

 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi toilet training 

1) Pengetahuan  

Pengetahuan tentang toilet training yaitu cara mengajarkan 

latihan toilet training, dimulai dari tahu tanda-tanda kesiapan anak. 

Orang tua perlu tahu cara mengajarkan toilet training dari tahap awal 

sampai akhir (Wulandari, 2001).  
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2) Kesiapan 

Kesiapan anak yaitu kesiapan fisik, mental dan psikologi. Faktor 

kesiapan orang tua juga memegang peranan penting dalam melatih 

toilet training, dimulai dari melatih anak untuk tidak enkopresis 

(mengompol) pada saat siang dan malam hari, tidak buang air besar 

dicelana. Hal ini tentunya membutuhkan kesabaran orang tua dalam 

melatih toilet training (Wulandari 2001). 

3) Kesadaran anak  

Semakin tinggi tingkat kesadaran anak, semakin siap anak 

diajari untuk toilet training. Ada tiga tingkatan umum kesadaran 

anak dalam toliet training menurut Warner (2007) yaitu:  

a) Sudah basah, anak sadar bahwa ia sudah basah atau popoknya 

basah.  

b) Sedang basah, anak sadar bahwa ia sedang basah atau 

membasahi popoknya.  

c) Akan basah, anak sadar bahwa ia akan basah atau membasahi 

popoknya.  

4) Pola buang air pada anak  

Pola buang air besar anak mulai rutin dan dapat diprediksi, serta 

anak dapat tetap kering untuk waktu yang lebih lama disiang hari 

(Warner, 2007).   
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f. Faktor yang mendukung toilet training  

Menurut Warner (2007) faktor yang mendukung untuk toilet training 

adalah:  

1) Tersedianya toilet  

Toilet sangat dibutuhkan untuk melatih toilet training karena 

orang tua akan memperkenalkan toilet dan penggunaan toilet kepada 

anak. Usahakan toilet bersih dan tidak licin agar tidak terjadi 

kecelakaan pada saat latihan dan berikan suasana nyaman agar anak 

tidak takut saat berada di toilet. Sebaiknya menggunakan kloset 

duduk karena selain lebih aman untuk anak dan juga memudahkan 

orang tua untuk mengajari toilet training. Pastikan kloset dalam 

keadaan tertutup setelah pemakaian. Keingintahuan anak dapat 

membuat mereka tergelincir yang akhirnya membuat kepala anak 

terbenam kedalam kloset dan anak dapat meminum air kloset. 

Apabila menggunakan kloset jongkok, buat penutup dari papan yang 

kokoh untuk menghindari kaki anak terpeleset masuk kedalam 

kloset. 

2) Pakaian untuk pengajaran penggunaan toilet  

Pakaian yang akan digunakan selama toilet training akan sangat 

menentukan keberhasilan toilet training. Hindari pakaian yang 

mempunyai gesper, kancing, resleting, tali, dan pengikat sulit 

lainnya. Hindari juga celana ketat, terusan, celana kodok, dan 

pakaian yang harus dimasukkan, yang berlapis, atau yang terlalu 
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panjang. Gunakanlah pakaian dengan ikat pinggang dari karet, 

pengikat velcro, dan fitur lainnya yang membuat mudah untuk 

digunakan dan dilepaskan.  

3) Komunikasi  

Bicarakan dengan anak bahwa saat ini anak sudah siap untuk 

mulai belajar latihan buang air besar dan buang air kecil. 

Komunikasikan semua proses latihan buang air besar dan buang air 

kecil agar anak dapat memahami sebelum latihan dilakukan, seperti 

membuka celana terlebih dahulu saat ingin buang air kecil atau 

besar, jongkok atau duduk pada toilet yang sudah tersedia, kemudian 

membersihkan alat kelamin dan menyiram toilet agar tetap bersih. 

Tanyakan kembali apa yang belum dipahami oleh anak dan apabila 

anak belum mengerti, jelaskan kembali secara perlahan agar anak 

benar-benar memahaminya. Berikan pujian jika anak paham dan 

mampu melakukannya dengan baik, tetapi jangan memarahi anak 

jika belum dapat melakukannya. 

 

g. Teknik toilet training pada anak 

1) Teknik lisan 

Usaha untuk melatih anak dengan cara memberikan intruksi 

pada anak dengan kata-kata sebelum dan sesudah buang air kecil dan 

buang air besar. Cara ini benar dilakukan oleh orang tua dan 

mempunyai nilai yang cukup besar dalam memberikan rangsangan 
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untuk buang air kecil dan buang air besar. Dimana kesiapan 

psikologis anak akan semakin matang sehingga anak mampu 

melakukan buang air kecil dan buang air besar.  Teknik ini dimana 

orang tua mengucapkan apa-apa yang ada dalam pikirannya sendiri, 

dalam paralel-talk orang tua berperan memverbalkan apa yang 

mungkin sedang dipikirkan dan dirasakan anak. Hal ini butuh latihan 

dan kecermatan orang tua untuk membaca keinginan dan perasaan 

anak (Asti, 2008). 

2) Teknik modeling 

Usaha untuk melatih anak dalam melakukan buang air kecil dan 

buang air besar dengan cara memberikan contoh dan anak 

menirukannya. Cara ini juga dapat dilakukan dengan membiasakan 

anak buang air kecil dan buang air besar dengan cara mengajaknya 

ke toilet dan memberikan pispot dalam keadaan yang aman. Namun 

dalam memberikan contoh orang tua harus melakukannya secara 

benar dan mengobservasi waktu memberikan contoh toilet training 

dan memberikan pujian saat anak berhasil dan tidak memarahi saat 

anak gagal dalam melakukan toilet training. Terapi bahasa, 

keterlibatan orang tua sangat mutlak. Karena itu sebaiknya terapis 

melibatkan orang tua sejak proses observasi awal, pembuatan 

program dan pada tahap terapi. Orang tua tidak harus selalu hadir 

diruang terapi, cukup dengan beberapa kali mengajak orang tua 

Hubungan Toilet Training..., Intan Gatty Nugraha, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



27 
 

mengamati proses terapi dan kemudian melanjutkan model yang 

sama dirumah (Asti, 2008). 

 

B. Kemandirian Anak  

a. Definisi Kemandirian 

Menurut Basri (2000) kemandirian berasal dari kata mandiri yang 

dalam bahasa jawa berarti berdiri sendiri. Kemandirian dalam arti 

psikologis dan mentalis adalah keadaan seseorang yang mampu 

memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa orang lain. Menurutnya 

kemandirian dimiliki jika seseorang berkemampuan untuk memikirkan 

dengan seksama tentang apa yang akan dikerjakan atau diputuskannya, 

baik dari segi manfaat atau keuntungannya dan dari segi negatif atau 

kerugian yang akan diakibatkannya.  

Lie dan Prasasti (2004) menyatakan bahwa kemandirian adalah 

kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sendiri atau 

dengan sedikit bimbingan, sesuai dengan tahapan perkembangan dan 

kapasitasnya. Sementara menurut Gea (2002) mandiri adalah 

kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan 

hidupnya dengan kekuatan sendiri. 

Ada beberapa pengertian tentang kemandirian anak diantaranya yaitu 

menurut Montessori (2006) mengungkapkan bahwa “Inti dari 

kemandirian adalah kemampuan melakukan sesuatu untuk diri sendiri, 

pengalaman seperti itu bukan sekedar bermain saja, namun merupakan 

kegiatan yang harus dilakukan anak-anak untuk tumbuh dewasa”. 
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Sedangkan menurut Widya (2011) mengatakan bahwa “Kemandirian 

merupakan dorongan paling besar seorang anak, saat mencapainya, 

mereka menikmati latihan dan penguasaan banyak keterampilan, rasa 

tenang, konsentrasi, kerjasama dan disiplin dan kepercayaan pada diri 

sendiri”. 

Basri (2000) menyatakan bahwa kemandirian merupakan proses dari 

hasil pendidikan. Kemandirian anak harus dibina sejak anak masih bayi 

dengan penanaman disiplin yang konsisten sehingga kemandirian yang 

dimiliki dapat berkembang secara utuh. Secara singkat dikatakan bahwa 

kemandirian merupakan hasil dari proses belajar. Sebagai hasil belajar 

kemandirian pada diri seseorang tidak terlepas dari faktor bawaan dan 

faktor lingkungan. 

Sedangkan Lie dan Prasasti (2004) memberikan gambaran 

perkembangan kemandirian dalam beberapa tahapan usia. Perkembangan 

kemandirian tersebut diidentifikasikan pada usia 0-2 tahun; usia 2-6 

tahun; usia 6-12 tahun; 12-15 tahun; dan pada usia 15-18 tahun. 

Perkembangan kemandirian anak prasekolah (2-6 tahun) adalah anak 

mulai belajar untuk menjadi manusia sosial dan belajar bergaul. Mereka 

mengembangkan otonominya seiring dengan bertambahnya berbagai 

kemampuan dan keterampilan seperti keterampilan berlari, memegang, 

melompat, memasang dan berkata-kata. Masa ini pula anak mulai 

dikenalkan pada toilet training, yaitu melatih anak dalam buang air kecil 

atau air besar. 
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Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian anak usia 

prasekolah adalah kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sendiri 

atau mampu berdiri sendiri dalam berbagai hal dari hal-hal yang 

sederhana hingga mengurus dirinya sendiri dan juga anak sudah mulai 

belajar untuk memahami kebutuhan dirinya sendiri. 

 

b. Tingkat kemandirian anak 

Umumnya menunjukkan bahwa tingkat kemandirian anak menyebar 

pada tingkatan sadar diri, seksama, individualistik, dan mandiri, maka 

semua ini dapat ditafsirkan secara rinci masing-masing tingkatan sebagai 

berikut:  

1) Tingkat sadar diri  

Tingkat sadar diri dapat ditafsirkan bahwa anak telah memiliki 

kemampuan berikut ini: (1) cenderung mampu berpikir alternatif, (2) 

melihat berbagai kemungkinan dalam suatu situasi, (3) peduli akan 

pengambilan manfaat dari situasi yang ada, (4) berorientasi pada 

pemecahan masalah, (5) memikirkan cara mengenal hidup, (6) 

berupaya menyesuaikan diri terhadap situasi dan peranan.  

2) Tingkat seksama  

Tingkat seksama dapat ditafsirkan bahwa anak telah memiliki 

kemampuan berikut ini (1) cenderung bertindak atas dasar nilai 

internal, (2) melihat dirinya sebagai pembuat pilihan dan pelaku 

tindakan, (3) melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri 

Hubungan Toilet Training..., Intan Gatty Nugraha, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



30 
 

sendiri maupun orang lain, (4) sadar akan tanggung jawab, (5) 

mampu melakukan kritik dan penilaian diri (6) peduli akan 

hubungan materialistik, (7) berorientasi pada tujuan jangka panjang.  

3) Tingkat individualistik  

Tingkat individualistik dapat ditafsirkan bahwa anak telah 

memiliki kemampuan berikut ini (1) memiliki kesadaran yang lebih 

tinggi akan individualitas, (2) kesadaran akan konflik emosionalitas 

antara kemandirian dan ketergantungan, (3) menjadi lebih toleran 

terhadap diri sendiri dan orang lain, (4) sadar akan eksistensi 

perbedaan individual, (5) bersikap toleran terhadap perkembangan 

dalam kehidupan, (6) mampu membedakan kehidupan dalam dirinya 

dengan kehidupan luar dirinya.  

4) Tingkat mandiri  

Tingkat mandiri dapat ditafsirkan bahwa anak telah memiliki 

kemampuan berikut ini (1) telah memiliki pandangan hidup sebagai 

suatu keseluruhan, (2) bersikap objektif dan realistik terhadap diri 

sendiri maupun orang lain, (3) mampu mengintegrasikan nilai-nilai 

yang bertentangan, (4) ada keberanian untuk menyelesaikan konflik 

dalam diri, (5) menghargai kemandirian orang lain, (6) sadar akan 

adanya saling ketergantungan dengan orang lain, (7) mampu 

mengekspresikan perasaannya dengan penuh keyakinan dan 

keceriaan. 
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c. Aspek-aspek kemandirian anak usia pra sekolah  

Kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu emosi yang 

ditunjukkan dengan kemampuan anak mengontrol dan tidak 

tergantungnya kebutuhan emosi dari orangtua, ekonomi yang 

ditunjukkan dengan kemampuan anak mengatur dan tidak tergantungnya 

kebutuhan ekonomi dari orangtua, intelektual yang ditunjukkan dengan 

kemampuan anak untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, 

sosial yang ditunjukkan dengan kemampuan anak untuk mengadakan 

interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain.  

Menurut Mu’tadin, (2002) menyatakan bahwa kemandirian individu 

meliputi aspek emosi, ekonomi, intelektual dan sosial. Aspek 

kemandirian menurut Gea (2002) yakni:  

1) Aspek kognitif 

Yaitu aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan 

keyakinan individu tentang sesuatu, misalnya pemahaman seorang 

anak tentang ketidak tergantungan pada orang tua atau pengasuhnya. 

2) Aspek afektif 

Yaitu aspek yang berkaitan dengan perasaan individu terhadap 

sesuatu seperti halnya hasrat, keinginan atau pun kehendak yang 

kuat terhadap suatu kebutuhan, misalnya keinginan seorang anak 

untuk berhasil melakukan tugas sederhana, seperti memakai baju dan 

sepatu sendiri. 
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3) Aspek psikomotor 

Yaitu aspek yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan 

individu untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya tindakan anak 

yang berinisiatif belajar mengenakan sesuatu sendiri karena dia tidak 

ingin selalu tergantung pada orang tua atau pengasuhnya. 

Selanjutnya aspek-aspek kemandirian menurut (Ariyanti, 2009) 

antara lain:  

1) Bebas, yaitu ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas 

kehendak sendiri bukan karena orang lain. 

2) Progresif, yaitu ditunjukkan dengan usaha untuk mengejar 

berprestasi, penuh ketekunan, merencanakan serta mewujudkan 

harapan-harapannya.  

3) Inisiatif, yaitu adanya pemanfaatan berpikir dan bertindak secara 

orisinil, kreatif dan inisiatif.  

4) Pengendalian diri, yaitu adanya perasaan mampu untuk 

mengatasi masalahnya, mampu mengendalikan serta mampu 

mempengaruhi lingkungan atas usahanya.  

5) Kemampuan diri, yaitu mencakup rasa percaya diri terhadap 

kemampuan sendiri, menerima dirinya dan memperoleh 

kepuasan dari usahanya.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek 

kemandirian anak meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotor. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian anak usia 

prasekolah  

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kemandirian 

anak dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Faktor Internal, yang terdiri dari kondisi fisiologis dan kondisi 

psikologis, yang diuraikan sebagai berikut: 

a) Kondisi Fisiologis  

Kondisi fisiologis yang berpengaruh antara lain keadaan 

tubuh, kesehatan jasmani dan jenis kelamin. Umumnya anak 

yang sakit lebih bersikap tergantung daripada orang yang tidak 

sakit. Selain itu sering dan lamanya anak sakit pada masa bayi 

menjadikan orang tua sangat memperhatikannya, anak yang 

menderita sakit atau lemah otak mengundang kasihan yang 

berlebihan dibanding yang lain sehingga dia mendapatkan 

pemeliharaan yang lebih. Sedangkan menurut masyarakat Jawa, 

anak perempuan terdapat dorongan untuk melepaskan diri dari 

ketergantungan pada orangtua, tetapi dituntut untuk bersikap 

pasif, berbeda dengan anak lelaki yang agresif dan ekspansif, 

akibatnya anak perempuan berada lebih lama dalam 

ketergantungan. 

b) Kondisi Psikologis  

Walaupun kecerdasan atau kemampuan berpikir seseorang 

dapat diubah atau dikembangkan melalui lingkungan, sebagian 

Hubungan Toilet Training..., Intan Gatty Nugraha, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



34 
 

ahli berpendapat bahwa faktor bawaan juga berpengaruh 

terhadap keberhasilan lingkungan dalam mengembangkan 

kecerdasan seseorang. Kecerdasan atau kemampuan kognitif 

berpengaruh terhadap pencapaian kemandirian seseorang. 

Kemampuan bertindak dan mengambil keputusan tanpa bantuan 

orang lain hanya mungkin dimiliki oleh orang yang mampu 

berpikir dengan seksama tentang tindakannya (Basri, 2000), 

demikian halnya dalam pemecahan masalah. Hal tersebut 

menunjukkan kemampuan kognitif yang dimiliki berpengaruh 

terhadap pencapaian kemandirian anak. 

2) Faktor eksternal, yang antara lain pola asuh orang tua dalam 

keluarga, faktor pengalaman dalam kehidupan, dan urutan kelahiran 

diuraikan sebagai berikut:  

a) Pola Asuh Orangtua dalam Keluarga  

Lingkungan keluarga berperan penting dalam penanaman 

nilai-nilai pada diri seorang anak, termasuk nilai kemandirian. 

Penanaman nilai kemandirian tersebut tidak lepas dari peran 

orang tua dan pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap 

anak. Bila seorang anak sejak kecil sudah dilatih untuk mandiri 

maka ketika ia harus keluar dari asuhan orang tuanya untuk 

hidup mandiri ia tidak akan merasa kesulitan (Prawironoto, 

1994). Pengaruh keluarga terhadap kemandirian anak terkait 

dengan peranan orang tua. Hal ini ayah dan ibu mempunyai 
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peran nyata seperti yang dinyatakan Partowisastro (1983) 

sebagai berikut : Bila karena rasa kasih sayang dan rasa 

khawatirnya seorang ibu tidak berani melepaskan anaknya untuk 

berdiri sendiri menjadikan anak tersebut harus selalu ditolong, 

terlalu terikat pada ibu karena dimanjakan, tidak dapat 

menyesuaikan diri dan perkembangan wataknya mengarah pada 

keragu-raguan. Sikap ayah yang keras menjadikan anak 

kehilangan rasa percaya diri sementara pemanjaan dari ayah 

menjadikan anak kurang berani menghadapi masyarakat luas. 

Sementara Alwisol (2004) menyatakan bahwa pemanjaan yang 

berlebihan dan pengabaian orang tua terhadap anak 

mengakibatkan terhambatnya kemandirian anak. 

b) Faktor Pengalaman dalam Kehidupan  

Pengalaman dalam kehidupan anak selanjutnya meliputi 

pengalaman di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Lingkungan sekolah berpengaruh terhadap pembentukan 

kemandirian seorang anak, baik melalui hubungan dengan 

teman maupun dengan guru. Interaksi dengan teman sebaya di 

lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap kemandirian 

seseorang, seperti halnya pengaruh teman sebaya di sekolah. 

Menurut Hurlock (1999) melalui hubungan dengan teman 

sebaya anak belajar berpikir mandiri (Mu’tadin, 2002). 
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Demikian halnya dengan lingkungan masyarakat, terkait 

dengan faktor budaya dan kelas sosial. Tempat tinggalnya 

seorang anak mengalami tekanan untuk mengembangkan suatu 

pola kepribadian yang sesuai dengan standard yang ditentukan 

budayanya (Hurlock, 1999). Pengaruh budaya terhadap 

kemandirian terlihat pada masyarakat Jawa dan Sunda. 

Masyarakat Jawa pada umumnya menanamkan nilai 

kemandirian melalui keluarga sebagai nilai budaya, di samping 

nilai tata krama, disiplin, tanggung jawab, keagamaan dan 

kerukunan. Pengaruh kelas sosial terhadap pembentukan 

kemandirian terlihat dari golongan priyayi pada masyarakat 

Jawa. Anak-anak dalam keluarga non priyayi sejak berusia 12 

tahun lebih mandiri dari anak-anak dalam keluarga priyayi 

(Prawironoto, 1994). 

c) Urutan Kelahiran  

Alfred Adler sebagai tokoh psikologi individual yakin 

bahwa faktor penting yang berpengaruh terhadap gaya hidup 

seseorang adalah posisi atau urutan kelahiran dalam keluarga. 

Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh gaya hidup yang telah 

terbentuk pada usia 4-5 tahun (Alwisol, 2004).  

Teori Adler tentang urutan kelahiran dikenal dengan istilah 

birth order, yaitu posisi seseorang dalam keluarga menurut 

urutan dia dilahirkan. Birth order atau konsep urutan kelahiran 
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bukan didasarkan semata-mata pada nomor urutan kelahiran 

menurut diagram keluarga, melainkan berdasarkan persepsi 

psikologis yang terbentuk dari pengalaman seseorang di masa 

kecilnya, terutama sejak anak berusia dua sampai lima tahun. 

Posisi atau urutan kelahiran yang berbeda dalam keluarga setiap 

anak mengembangkan gaya hidup yang berbeda pula. Gaya 

hidup tersebut membentuk kepribadian dan pola prilaku yang 

berbeda pada masa berikutnya baik pada masa remaja maupun 

masa dewasa (Hadibroto, 2000). 

Uraian diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemandirian anak usia prasekolah dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

faktor, yaitu faktor internal merupakan faktor yang ada dari diri anak itu 

sendiri yang meliputi emosi dan intelektual. Sementara itu faktor 

eksternal yaitu faktor yang datang atau ada di luar anak itu sendiri. Faktor 

ini meliputi lingkungan, meliputi kesehatan jasmani, jenis kelamin, 

kondisi psikologis pola asuh orang tua, peran guru, pengaruh teman 

sebaya di sekolah dan di lingkungan sekitar tempat tinggal serta budaya 

dan kelas sosial, karakteristik, stimulasi, pola asuh, cinta, kasih sayang 

dan urutan kelahiran, kualitas informasi anak dan orang tua, dan 

pendidikan orang tua dan status pekerjaan orang tua. 
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e. Bentuk-bentuk kemandirian pada anak  

Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan 

nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung 

jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, 

serta mampu mengatasi maslah tanpa ada pengaruh orang lain (Desmita, 

2009). Adapun menurut Ilmaeti (2009) bahwa bentuk kemandirian pada 

anak lebih berkaitan dengan aktivitas motorik yang ditunjukkan dalam 

kegiatan sehari-hari yaitu:  

1) Kebersihan  

Menanamkan kemandirian pada anak usia TK dapat dilakukan 

melalui kebersihan. Hal tersebut dapat dilakukan anak dalam hal 

membersihkan diri, seperti menggosok gigi sendiri, mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan. Membuang sampah pada tempatnya 

sendiri, buang air besar dan kecil di kloset kamar mandi kemudian 

membersihkannya sendiri.  

2) Ketertiban  

Bentuk kemandirian anak dapat dilakukan melalui ketertiban. 

Hal tersebut dapat dilihat ketika anak dapat mengembalikan barang 

ke tempat semula dan membereskan mainan yang telah digunakan. 

3) Kepemilikan  

Bentuk kemandirian anak dalam kepemilikan dapat dilihat 

ketika anak menghargai milik orang lain, dimana anak mengenali 

identitas suatu barang. Anak harus tahu ada barang milik adik, kakak 
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atau orangtua maupun orang lain di sekitar anak yang tidak bisa anak 

gunakan sesuai keinginanannya. Anak boleh meminjam barang, tapi 

harus atas izin pemiliknya.  

4) Kesabaran  

Bentuk kemandirian anak dalam kesabaran dapat dilihat ketika 

anak sabar menunggu giliran, seperti ketika meminjam mainan dari 

temannya dan berbaris sebelum masuk kelas. Selain itu, anak mulai 

dapat menahan diri untuk tidak memaksa dan menuntut orangtua 

mewujudkan keinginannya dengan segera. 

Kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh 

pola asuh orang tua. Di dalam keluarga sosok ibu yang berperan dalam 

mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk 

menjadi mandiri. Mengingat masa anak-anak merupakan masa yang 

penting dalam proses perkembangan kemandirian, maka pemahaman dan 

kesempatan yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya dalam 

meningkatkan kemandirian amatlah krusial. Meski dunia pendidikan juga 

turut berperan dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mandiri, keluarga tetap merupakan pilar utama dan pertama dalam 

membentuk anak untuk mandiri.  
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C. Anak Usia TK 

1. Anak Usia Prasekolah 

Anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara tiga sampai 

enam tahun (Patmonodewo, 2008). Anak usia prasekolah adalah masa 

keemasan (golden age) yang mempunyai arti penting dan berharga 

karena masa ini merupakan pondasi bagi masa depan anak. Masa ini 

memiliki kebebasan untuk berekspresi tanpa adanya suatu aturan yang 

menghalangi dan membatasinya. Terdapat beberapa pendapat mengenai 

pengertian anak usia prasekolah diantaranya menurut Depdiknas (2003) 

di Indonesia batasan anak usia dini adalah berusia antara 3-6 tahun. Pada 

usia ini secara terminologi disebut sebagai anak usia prasekolah. Masa 

prasekolah merupakan masa bermain. Bermain merupakan unsur yang 

penting untuk pertumbuhan fisik maupun perkembangan emosional, 

mental, intelektual dan kreativitas serta sosial. Anak yang mendapat 

kesempatan yang cukup untuk bermain akan menjadi orang dewasa yang 

kreatif dan cerdas.  

2. Tahapan usia pra sekolah 

Menurut Sujiono dan Yuliani anak usia toddler mengalami tahapan 

perkembangan intelektual sebagai berikut: 

a. Sensorik-Motorik (sejak lahir-2 tahun) 

Merupakan tahap dimana anak menggunakan sistem 

penginderaan, sistem motorik dan benda-benda untuk mengenal 

lingkungannya. Bayi tidak hanya menerima rangsangan secara pasif 
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dan luar tetapi juga akan memberikan jawaban terhadap rangsangan 

tersebut. Jawaban tersebut berupa reflek-reflek bersin, makan, 

menggenggam, dan lain sebagainya yang diharapkan dengan adanya 

reflek ini bayi dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. 

b. Pre operasional (umur 2-7 tahun) 

Adanya perubahan fungsi kognitif pada tahap ini adalah yang 

semula dari sensorik motorik menjadi pre operasional. Pada pre 

operasional anak mampu menggunakan simbol-simbol dengan 

menggunakan kata-kata, mengingat masa lalunya, masa sekarang 

dan akan terjadi di masa yang akan datang. Tingkah laku akan mulai 

berubah dari yang semula sangat egosentris menjadi lebih rasional.  
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D. Kerangka Teori Penelitian 

Kerangka teori dalam penelitian ini penulis paparkan sebagaimana 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

Skema 1.Kerangka Teori Penelitian 

 :  Variabel yang akan diteliti. 

Sumber : Gilbert (2009), Wulandari (2001), Warner (2007), Gea 

(2002). 

 

Tahapan toilet training: 

1. Kesiapan anak 

2. Pembiasaan 

3. Mengatur jadwal 

4. Sikap orang tua 

yang konsisten 

5. Memberi pujian 

Faktor yang 

mempengaruhi toilet 

training : 

1. Pengetahuan 

orangtua 

2. Kesiapan anak dan 

orangtua 

3. Kesadaran anak 

4. Pola buang air pada 

anak 

Faktor-faktor yang 

mendukung toilet training : 

1. Tersedianya toilet 

2. Pakaian untuk 

pengajaran toilet 

training 

3. komunikasi 

 

Keberhasilan 

toilet training 

Kemandirian anak: 

1. Aspek kognitif 

2. Askep afeksi 

3. Aspek 

Psikomotorik 
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E. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep dalam penelitian ini penulis paparkan sebagaimana 

berikut: 

 

 

 

                                                                                                   Variabel Dependent 

 

 

  

 

 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha  : Terdapat hubungan keberhasilan toilet training dengan kemandirian 

anak  usia 4-6 tahun. 

Ho  :  Tidak terdapat hubungan keberhasilan toilet training dengan 

kemandirian anak  usia 4-6 tahun.  

 

 

Skema 2. Kerangka Konsep 

Konsep penelitian hubungan keberhasilan toilet training dengan 

kemandirian anak  usia 4-6 tahun. 

  
 

Kemandirian anak:  

1. Aspek Kognitif 

2. Aspek Afeksi  

3. Aspek Psikomotorik  
 

Keberhasilan toilet training 

Variabel Independent Variabel Dependent 

Hubungan Toilet Training..., Intan Gatty Nugraha, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018




