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Abstract 

Toilet training is a learning process for children so that they are able to control urination and 

defecate regularly and in place. Currently toilet training is undergoing a change that can go through 

the shifting of the shape as a traditional toilet training to the use of modern diapers. The focus of this 

research is to change the meaning of toilet training. This research was conducted on the mothers in 

Kedung Rukem RW 06 Kedungdoro Village, District Tegalsari Surabaya. The theory used in this 

research is the relational theory of meaning according to James P Spradley (2007). The research 

method used is descriptive ethnography with data collection techniques in the form of participant 

observation and in-depth interview. The results of this study, through the description of tatur and 

diapers can be known changes in toilet training that contains the meaning of learning (education) such 

as patience, sacrifice, patience, and affection. The change of toilet training from tatur to diapers 

shows a lack of intensity of interaction and communication between mother and child, thus the 

formation of personality through the transmission of cultural values such as self-reliance, 

responsibility, orderliness, and discipline in low children. Changes in the meaning of learning from 

low to low diapers show deterioration in the readiness of parenting. 

Keywords: learning culture, meaning of painstaking, meaning of patience, meaning of sacrifice, 

meaning of affection  

Abstrak 

Toilet training merupakan proses pembelajaran bagi anak agar mereka mampu mengontrol 

buang air kecil maupun buang air besar secara teratur dan pada tempatnya. Saat ini toilet training 

mengalami perubahan yang melalui pergeseran bentuk tatur sebagai toilet training tradisonal ke 

penggunaan diapers yang modern. Fokus penelitian ini adalah perubahan makna toilet training. 

Penelitian ini dilakukan pada ibu-ibu di Kedung Rukem RW 06 Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan 

Tegalsari Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasional tentang makna 

menurut James P Spradley (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif etnografis 

dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil dari 

penelitian ini, melalui deskripsi tatur dan diapers dapat diketahui perubahan toilet training yang 

memuat makna pembelajaran (pendidikan) seperti ketelatenan, pengorbanan, kesabaran, dan kasih 

sayang. Perubahan toilet training dari tatur ke diapers menunjukkan kurangnya intensitas interaksi dan 

komunikasi antara ibu dan anak, sehingga pembentukan kepribadian melalui transmisi nilai budaya 

seperti mandiri, tanggung jawab, tertib, dan disiplin pada anakpun rendah. Perubahan makna 

pembelajaran dari tatur ke diapers yang rendah menunjukkan kemunduran dalam kesiapan mengasuh 

anak. 

Kata kunci : budaya pembelajaran, makna ketelatenan, makna kesabaran, makna pengorbanan, makna 

kasih sayang 

mailto:apsanggi8@gmail.com


2 
 

PENDAHULUAN 

Masa kanak-kanak dikenal sebagai 

masa emas untuk tumbuh dan 

berkembang yang biasanya terjadi 

pada masa periode kanak-kanak awal, 

yaitu balita. Berdasarkan teori 

psikoseksual Sigmundfreud  anak usia 

balita berada pada tahap anal dan falik 

(Danandjaja, 2005), yang mana anak 

mulai mampu mengontrol sfingter 

uretra dan anusnya serta kemampuan 

dalam mengenal perbedaan jenis 

kelamin dan alat kelaminnya sendiri. 

Pada perkembangan inipun, anak 

memiliki kemampuan lebih baik dalam 

mengomunikasikan keinginan dan 

sikap kritis terhadap sesuatu.  

Banyak hal berlangsung 

spontan di luar kontrol anak usia balita 

karena belum memiliki nalar dan 

pemahaman logika yang cukup. Balita 

harus tumbuh dalam pengawasan dan 

pengasuhan orang tua, khususnya 

pengajaran untuk mampu BAK (buang 

air kecil) dan BAB (buang air besar) 

(Sutantio, 2014). Oleh karena itu, pada 

masa ini anak mulau mampu diarahkan 

untuk toilet training. Toilet training 

merupakan proses pengajaran bagi 

anak agar mampu mengontrol buang 

air secara teratur dan pada tempatnya 

(Suherman, 2000). Dalam Bahasa 

Jawa, orang dahulu mengenal toilet 

training dengan istilah tatur.  

Dewasa ini, banyak ibu 

memilih diapers sebagai alternatif 

untuk mengontrol BAK dan BAB anak 

dibanding dengan mentatur. 

Pergeseran ini dipengaruhi oleh 

pesatnya perkembangan teknologi, 

motivasi orang tua, serta lingkungan 

sosial. Berdasarkan hasil survey Sigma 

Research pada tahun 2017, diapers 

menduduki persentase dengan tingkat 

konsumsi tertinggi produk balita 

sebesar 97,1%. Potensi pasar industru 

diapers mencapai Rp 14 triliun pada 

tahun 2017 (Sigma Research, 2017). 

Hal ini membuktikan bahwa diapers 

lebih banyak dipertimbangkan dalam 

memenuhi kebutuhan buang air anak. 

Menjamurnya diapers disertai dengan 

fasilitas yang memudahkan ibu untuk 

menjangkau produk tersebut. 

Tatur lambat laun mengalami 

pergeseran dengan adanya diapers. 
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Diapers memberikan pertimbangan 

praktis dan efisiensi tenaga dan waktu, 

sehingga ibu tidak perlu repot 

mengontrol BAK dan BAB anak 

sewaktu-waktu. Anak yang dipakaikan 

diapers diasumsikan mengalami 

keterlambatan toilet training. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Nining (2013) mengenai pegaruh 

pola asuh orang tua dan intensitas 

penggunaan diapers terhadap tingkat 

kesiapan toilet training anak usia 

balita, dapat diketahui bahwa anak 

yang intens memakai diapers akan 

mengalami ketergantungan terhadap 

diapers sehingga kesiapan toilet 

trainingnya berkurang. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh orang tua 

untuk meningkatkan kesiapan tersebut 

adalah dengan meminimalisir 

penggunaan diapers pada anak.  

Kebiasaan menggunakan 

diapers tanpa disadari memunculkan 

konsekuensi dalam berbagai aspek, 

seperti kesehatan, psikis, ekonomi, dan 

lingkungan fisik. Hal ini disebabkan 

oleh rendahnya kesadaran ibu akan 

pentingnya penggunaan diapers secara 

bijak. Salah satu contoh fenomena 

membuktikan dampak yang 

ditimbulkan ialah pencemaran akibat 

pembuangan emisi diapers 

sembarangan. Seperti yang dikutip dari 

Zahro dalam Tribunjatim.com (2017), 

bahwa berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ecoton, Sungai 

Surabaya telah tercemar akut popok 

bayi sekali pakai sebesar 37%. Bahan-

bahan kimia yang sukar diuraikan serta 

sisa metabolisme anak yang menempel 

dan belum sempat dibersihkan 

meningkatkan bakteri E-coli sehingga 

berpengaruh buruk terhadap sumber 

bahan baku air minum (PDAM) yag 

sampai saat ini masih dimanfaatkan 

oleh masyarakat. 

Fokus utama penelitian ini 

adalah perubahan makna toilet training 

berdasarkan pergeseran tatur ke 

diapers yang diidentifikasi 

berdasarkan simbol-simbol budaya. 

Dengan mengetahui perubahan makna 

ibu terhadap toilet training dapat 

memperlihatkan kemajuan atau bahkan 

kemunduran atas kesiapan mengasuh 

anak sebagai upaya pembelajaran dan 
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pembentukan karakter anak melalui 

pembiasaan tersebut. 

 Tatur dan diapers merupakan 

sebuah fenomena budaya. Definisi 

budaya yang digunakan yakni definisi 

yang dipaparkan oleh Parsudi Suparlan 

(1986), budaya merupakan 

keseluruhan pengetahuan yang 

dimiliki manusia sebagai makhluk 

sosial; bersi seperangkat model-model 

pengetahuan yang secara selektif 

digunakan para pelaku budaya untuk 

memahami dan menginterpretasi 

lingkungan yang dihadapi serta untuk 

mendorong dan menciptakan tindakan-

tindakan yang diperlukan. Seperangkat 

model pengetahuan tersebut meliputi 

nilai, norma/aturan  kepercayaan/ 

keyakinan, pranata, serta simbol dan 

makna yang berada pada kognisi 

manusia. Dalam toilet training, baik 

tatur maupun penggunaan diapers 

merupakan fenomena budaya yang 

sarat akan pengetahuan dan 

seperangkat nilai budaya di dalamnya, 

sebagai dasar untuk bertindak dan 

berperilaku, khususnya sebagai bentuk 

implementasi pola asuh anak. 

 Penelitian ini menggunakan 

paradigma etnosains sebagai kerangka 

berpikir dalam menganalisis data yang 

bertujuan yakni mengungkap sistem 

pengetahuan kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan peta kognisi 

mereka dalam menginterpretasi 

fenomena berdasarkan realitas yang 

ada di pikirannya (Ahimsa-Putra, 

1985). Dengan pendekatan etnosains 

peneliti menggunakan teori relasional 

tentang makna menurut James P. 

Spradley, dengan asumsinya bahwa 

makna yang terdapat dalam suatu 

simbol merupakan hubungan antar 

simbol (Spradley, 2007). Semua 

makna budaya diciptakan dengan 

menggunakan simbol-simbol. Peneliti 

mencoba menganalisis makna apa 

yang ada dalam pengetahuan   

masyarakat dengan mengidentifikasi 

simbol-simbol yang saling berkaitan 

satu sama lain dan dapat ditemukan 

dalam fenomena tatur maupun 

diapers. (Spradley, 2007 : 122). 

METODE 

Penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif enografis yang 
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berusaha mendeskripsikan suatu 

fenomena budaya dan bertujuan untuk 

memahami pandangan hidup 

berdasarkan perspektif masyarakat 

secara mendalam (Spradley, 2007: 3). 

Peneliti melihat gambaran mengenai 

tatur dan penggunaan diapers terhadap 

anak usia balita sebagai sebuah 

kebiasaan yang dilandasi oleh 

seperangkat model pengetahuan ibu. 

Dalam meneliti perubahan makna 

toilet  training, etnografi dapat 

memberikan deskripsi yang holistik 

karena menggunakan proses 

pengumpulan data dengan teknik 

observasi partisipasi dan wawancara 

mendalam.  

Penelitian dilakukan di Kedung 

Rukem RW 06 Kelurahan 

Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, 

Kota Surabaya. Penelitian dilakukan di 

lokasi tersebut dengan alasan salah 

satu wilayah yang berada di pusat 

perkotaan kota Surabaya dan belum 

pernah dilakukan penelitian mengenai 

toilet training. Berdasarkan studi 

pendahuluan oleh peneliti, wilayah 

tersebut memiliki jumlah penduduk 

terkecil se-kelurahan serta data balita 

dengan riwayat masih memakai 

diapers sebanyak 93%.    

Peneliti menetapkan kriteria 

informan yang dianggap mengetahui 

situasi budaya penelitian diantaranya 

ialah Kepala Puskesmas Kedungdoro, 

Petugas Puskesmas Kedungdoro, 

Ketua RW 06, dan Ketua Posyandu 

Mawar RW 06. Selain itu, peneliti 

menetapkan ibu sebagai subjek peneliti 

sebanyak enam orang dengan kriteria 

(1) bekisar usia 18-40 tahun; (2) 

diusahakan yang tidak bekerja; serta 

(3) memiliki anak usia balita (1-5 

tahun), (4)   anak memiliki riwayat 

atau masih menggunakan diapers. 

Peneliti memperoleh daftar balita di 

RW 06 sebanyak 100 anak lengkap 

dengan nama dan usia ibu yang 

sebagian besar ibu-ibu sebagai sasaran 

berusia antara 18-40 tahun. Untuk 

mendapatkan informasi mengenai 

deskripsi tatur pada masa lalu peneliti 

menetapkan informan dari nenek 

balita.  

 Penelitian dilakukan selama 3 

bulan yakni dari September hingga 

November 2017. Peneliti melakukan 

observasi pertama kali di Puskesmas 
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Kedungdoro untuk mendapatkan 

pengarahan di Posyandu Mawar yang 

berlokasi di wilayah RW 06 Kelurahan 

Kedungdoro. Di Posyandu Mawar RW 

06, peneliti melakukan pendekatan 

kepada para kader. Observasi dengan 

mengikuti kegiatan imunisasi rutinan 

sebanyak 2 kali untuk mengumpulkan 

data mengenai ibu sekaligus balita 

sebanyak 100 anak dengan keterangan 

riwayat pemakaian diapers sekaligus 

membina rappor dengan ibu. 

Observasi dilakukan di kediaman 

masing-masing subjek penelitian 

dengan mengamati aktivitas serta hal-

hal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Selain itu, wawancara 

mendalam kepada subjek dilakukan 

sebanyak 2-3 kali dengan durasi 

wawancara kurang lebih sekitar 30 

menit setiap kalinya. Pengumpulan 

data ditunjang dengan gadget untuk 

merekam wawancara serta 

mendokumentasikan proses penelitian. 

Dalam menganalisis data, 

peneliti menggunakan tahap-tahap 

seperti reduksi data, display data serta 

analisis data. Teknik analisis yang 

digunakan oleh peneliti ialah analsisi 

etnografis menurut Spradley dengan 

perspektif teori relasional tentang 

makna. Analisis etnografis membantu 

peneliti untuk mengungkap perubahan 

makna toilet training melalui tatur dan 

diapers dengan menguraikan masing-

masing simbol dan relasinya pada 

fenomena budaya tersebut. Peneliti 

menganalisis makna berdasarkan apa 

yang ada dalam sudut pandang 

masyarakat (emik). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tatur di Kedung Rukem RW 06 

 Tatur merupakan istilah toilet 

training Jawa. Tatur mulanya berasal 

dari bahasa Sansekerta. Tatur diartikan 

“dipangku sedemikian rupa agar buang 

air (bayi)” (Purwadi dan Eko Priyo, 

2008). Tatur berasal dari kata ‘atur’ 

yang berarti mengatur, mengajak, 

mendidik, dan membimbing anak, 

khususnya latihan sedini mungkin 

untuk buang air pada tempatnya pada 

waktu-waktu tertentu. Tatur bertujuan 

untuk mengatasi kebiasaan 

mengompol anak. Tatur kerapkali 

dilakukan pada era 80 dan 90-an, 



7 
 

sebelum hadirnya diapers yang 

“menjamur”.  

 Tatur di dalamnya tidak hanya 

sekedar mengarahkan untuk buang air 

di toilet, namun mengandung 

pengajaran pada anak. Tatur lebih 

banyak diperoleh dari orang tua 

melalui lisan, mengingat banyak 

dilakukan pada masa lampau sebelum 

media massa berperan penting. Tatur 

tidak hanya berlaku untuk Buang Air 

Kecil (BAK) tetapi juga Buang Air 

Besar (BAB). Secara tidak langsung 

anak usia balita akan bertindak sesuai 

intuisinya, termasuk buang air. Oleh 

karennanya, kebiasaan tersebut harus 

diarahkan.  

Tatur terdiri dari empat teknik, 

di antaranya ialah sebagai berikut. 

Pertama, melihat tanda-tanda kesiapan 

anak melalui pengajaran bagaimana 

anak mampu mengomunikasikan 

keinginan buang airnya kepada orang 

terdekat, dengan cara ngoceh,, gestur 

tubuh, atau mimik wajah. Usia awal 

anak yang biasa dijadikan patokan 

dalam mentatur adalah 1 tahun ketika 

ia mulai lancar berbicara dan berjalan. 

Kedua, mengajarkan possi buang air 

yang benar. Pada usia balita, antara 

anak perempuan dan laki-laki 

diajarkan posisi buang air dengan cara 

jongkok. Ketika anak berada pada usia 

pra-sekolah, orang tua biasanya 

mengajarkan anak untuk membedakan 

posisi buang air antara laki-laki dan 

perempuan, khususnya posisi berdiri 

pada laki-laki.  

Ketiga, mengajak dan 

mengenalkan anak pada toilet. Ketika 

ditatur, secara tidak langsung anak 

mengenal konsep bersih, kotor, basah 

melalui urine-nya sendiri. Anak ditatur 

selama 5-10 menit. Waktu yang biasa 

dilakukan ibu untuk mentatur anak 

ialah sebelum mandi pagi dan sore, 

sebelum tidur, dan bangun tidur. Ibu 

dituntut konsisten, sabar, dan telaten 

dalam menghadapi kegagalan 

mentatur. Setelah mengenalkan pada 

toilet, ibu dapat memperlihatkan 

bagaimana cara cebok yang baik dan 

benar pada anak. Keempat, melepas 

dan memakai celana sendiri. Kekuatan 

motorik anak tidaklah sama satu sama 

lain. Namun tidak ada salahnya ibu 

mulai mengajarkan anak untuk mandiri 
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dalam hal tersebut, sebagai awal 

transimisi nilai mandiri pada anak 

Kendala yang dialami dalam 

proses mentatur biasanya merupakan 

persoalan kemampuan ibu, kesiapan 

anak, dan kondisi kenyamanan anak. 

Kemampuan ibu berkaitan dengan 

ketelatenan dalam mentatur karena 

membutuhkan waktu dan tenaga yang 

cukup. Ketika anak gagal ditatur, ibu 

harus konsisten mengajarkan pada 

anak. Anak yang masih belum mampu 

mengomunikasikan kehendak buang 

airnya serta belum lancar berjalan, 

sehingga sulit untuk ditatur. Hal ini 

menyebabkan ibu kemudian enggan 

mentatur. Ibupun kurang telaten 

melihat frekuensi buang air anak 

secara teratur. Kemudian persoalan 

kondisi kenyamanan anak yang 

cenderung rewel, menyebabkan ibu 

segan  mentatur anak. 
 

Diapers di Kedung Rukem RW 06 

 Diapers dikenal dengan istilah 

popok. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008) , diapers adalah 

popok atau lampiran yang digunakan 

hanya sekali kemudian dibuang : para 

ibu merasa yakin apabila 

menggunakan-,pasti bayinya bersih 

terus. Hampir semua ibu yang 

memiliki anak balita di Kedung 

Rukem RW 06 serentak menggunakan 

diapers pada anaknya. Secara emik, 

ibu seringkali menyebut diapers 

dengan istilah pampers.  

Sebelum dipakaikan diapers 

anak memakai popok kain terlebih 

dahulu. Popok kain dipakaikan pada 

bayi baru lahir (newborn) karena 

kulitnya yang masih tipis dan rentan 

apabila bergesekan dengan bahan 

diapers. Penggunaan popok kain 

biasanya dilakukan sampai bayi 

berusia 6 bulan, ketika sudah mampu 

merangkak. Biasanya diapers mulai 

dipakaikan pada anak ketika berada 

pada usia di atas 6 bulan. Popok kain 

dianggap kurang memiliki daya 

tampung ekstra, boros dalam hal 

cucian, serta faktor kenyamanan anak 

seperti mudah kendor. Penggunaan 

popok kain biasanya berasal dari 

anjuran orang tua. Popok kain 

dianggap lebih hemat karena tidak 

perlu mengeluarkan biaya untuk 

membeli produk tersebut, bisa dipakai 
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berkali-kali dan dilungssurkan. 

Diapers diganti pada saat-saat seperti 

mandi, tidur, di luar rumah, dan ketika 

sudah penuh. .  

Peneliti mengkategoriasikan 

balita dengan empat kriteria 

penggunaan diapers, di antaranya ialah 

(1) intens sepanjang hari, (2) jarang, 

(3) sudah lepas, (4) tidak pernah 

memakai sama sekali. Anak yang 

intens memakai diapers sepanjang hari 

biasanya melakukan pergantian selama 

4-6 kali dan habis 1 ball dalam 2 

minggu, sedangkan yang jarang hanya 

2-3 kali saja yang habis 1 ball dalam 1 

bulan. Pengurangan intensitas 

penggunaan diapers dianggap 

menguntungkan ibu karena dapat 

menghemat pemakaian sekaligus biaya 

yang dikeluarkan. Pemilihan merk 

diapers memililiki pertimbangan 

kualitas dan harga yang biasanya 

berkaitan erat dengan aspek kesehatan 

anak, seperti ruam diapers. 

Perubahan toilet training yang 

diindikasikan bermuara pada 

pemilihan diapers dibanding mentatur, 

ternyata tersirat bagaimana ibu 

menjelaskan secara tidak langsung 

dampak dari penggunaan diapers itu 

sendiri. Pertimbangan terhadap 

keputusan memilih diapers seharusnya 

dilandasi dengan pengetahuan akan 

dampak yang ditimbulkan baik dari 

aspek kesehatan, finansial, kesiapan 

toilet training anak, maupun 

lingkungan fisik. Sebab secara tidak 

langsung, ketika ibu menjatuhkan 

pilihan terhadap diapers, khususnya 

dengan jenis sekali pakai, maka setiap 

anak menghabiskan diapers kurang 

lebih sebanyak 1000 pcs pertahun.  

Perubahan Toilet Training  

Berdasarkan hasil wawancara, 

dapat diketahui bahwa model toilet 

training tergkategorikan menjadi dua, 

yakni tatur sebagai bentuk toilet 

training tradisional dan diapers 

sebagai versi modern. Kategorisasi ini 

didasarkan pada perspektif ibu bahwa 

tatur merupakan toilet training manual 

dan banyak dilakukan pada masa 

lampau sebelum diapers banyak 

digunakan dan “menjamur” di 

kawasan Kedung Rukem RW 06. 

Sedangkan diapers merupakan produk 
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sebagai wujud teknologi hasil 

modernisasi yang menawarkan unsur 

praktis dan pertimbangan efisiensi ibu 

dalam mengasuh anak, khususnya 

mengatasi kebiasaan BAK dan BAB 

anak secara mudah, cepat, dan tepat.  

Perubahan toilet training dari 

tatur ke diapers kerapkali dipengaruhi 

oleh faktor seperti nilai dan 

lingkungan sosial. Faktor tersebut 

dapat berasal dari diri sendiri maupun 

dari luar diri ibu. Berdasarkan hasil 

wawancara, faktor dari dalam ibu 

berkaitan dengan pengetahuan yang 

dimiliki sebagai landasan dalam 

mengambil keputusan untuk bersikap 

dan berperilaku dalam mengatasi 

kebiasaan BAK atau BAB anak, 

seperti nilai pengetahuan (terbuka 

terhadap perubahan), nilai sosial 

(sungkan, disiplin, dan harga diri), 

nilai ekonomi (praktis dan efisiensi), 

dan nilai religi (bersih-najis). Nilai-

nilai tersebut menjadi faktor 

pendorong keputusan ibu beralih dari 

tatur ke diapers. 

Di samping adanya nilai yang 

melatarbelakangi preferensi ibu 

terhadap tatur menuju diapers, 

terdapat faktor lain yakni lingkungan 

sosial. Lingkungan sosial sebagai 

sumber belajar berkaitan dengan 

interaksi sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat, salah satunya ialah 

persoalan kebudayaan dan kebiasaan. 

Dalam praktek pengajaran peranan 

lingkungan sosial sebagai sumber 

belajar dimulai dari lingkungan atau 

pranata sosial yang terdekat dengan 

manusia, seperti keluarga, tetangga, 

dan media.  

Melalui deskripsi fenomena 

tatur dan diapers, dapat diketahui 

sikap dan perilaku ibu sebagai dasar 

dalam menginterpretasi toilet training, 

di antaranya ialah interpretasi terhadap 

kebiasaan BAK dan BAB anak serta 

pengenalan toilet. Perbedaan dalam 

menyikapi kebiasaan buang air anak 

mempengaruhi keputusan ibu dalam 

memilih bentuk toilet training. Sikap 

dan perilaku ibu yang cenderung tidak 

mau repot untuk mengatasi kebiasaan 

buang air anak, didorong oleh 

pertimbangan efisiensi sehingga 

diapers menjadi langkah solutif bagi 
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ibu dibanding dengan mentatur. 

Perubahan toilet training dari tatur ke 

diapers menunjukkan simbol semacam 

‘anak-dibawa-ke-toilet’ menjadi 

‘toilet-dibawa-ke-anak’. Anak menjadi 

kurang intens dalam mengenal toilet 

dan frekuensi buang airnya sendiri.  

Perubahan Makna Toilet Training 

 

 Perubahan makna toilet 

training dapat diketahui berdasarkan 

identifikasi simbol-simbol budaya 

dalam fenomena tatur dan diapers 

yang dikonsepsikan oleh pengetahuan 

ibu. Berdasarkan simbol-simbol yang 

saling memiliki relasi, peneliti hanya 

memfokuskan pada simbol yang paling 

berhubungan erat dengan bentuk 

perubahan makna toilet training bagi 

ibu dari sisi pembelajaran 

(pendidikan), di antaranya ialah makna 

ketelatenan, pengorbanan, kesabaran, 

dan kasih sayang yang dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

 Pertama, makna ketelatenan. 

Melalui tatur, makna ketelatenan 

diidentifikasi melalui banyaknya 

waktu dan tenaga yang dicurahkan ibu 

untuk mengajarkan dan mengarahkan 

anak mampu mengendalikan buang 

airnya secara konsisten. Dengan 

diapers, makna ketelatenan menjadi 

berkurang kadarnya karena diapers 

lebih mengutamakan unsur praktis 

yang secara tidak langsung 

mengefisiensi tenaga dan waktu ibu 

seperti ketika mentatur. Kedua, makna 

pengorbanan. Perubahan makna 

pengorbanan dari tatur lebih mengarah 

pada persoalan waktu dan tenaga yang 

dicurahkan ibu, sedangkan diapers 

lebih kepada pengorbanan secara 

finansial. Diapers lebih hemat dari 

segi tenaga dan waktu, namun banyak 

dari sisi pengeluaran.  

 Ketiga, makna kesabaran. 

Perubahan toilet training dari tatur ke 

diapers menunjukkan bahwa aspek 

kesabaran dalam mengasuh anak lebih 

rendah karena persoalan praktis 

diapers mengindikasikan ‘ketidakmau-

repotan’ ibu dalam mengatasi 

kebiasaan buang air anak. Dengan 

tatur, ibu dituntut untuk sabar dalam 

menerapkan langkah-langkah tatur 

serta menyikapi situasi dan kondisi 

anak yang rewel ketika buang air. 

Keempat, makna kasih sayang yang 
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diwujudkan dalam tanggung jawab dan 

perhatian ibu terhadap anak, baik dari 

aspek tatur maupun diapers. Makna 

kasih sayang ibu dalam mentatur dapat 

diwujudkan melalui perhatian dan 

tanggung jawab dalam mengajarkan 

anak buang air secara baik, benar, 

tepat, dan teratur dengan sabar dan 

telaten, sedangkan dengan diapers, 

makna kasih sayang ibu terletak pada 

implementasi yang berbeda, yakni 

lebik kepada pertimbangan ibu dalam 

memilih merk diapers yang berkualitas 

bagi anak.  

 Seperti yang telah dijelaskan di 

atas bahwa makna pembelajaran yang 

diidentifikasi berdasarkan fenomena 

perubahan bentuk toilet training dari 

tatur ke diapers terdiri dari makna 

ketelatenan, kesabaran, pengorbanan 

dan kasih sayang. Keempat makna 

yang diidentifikasi tersebut diketahui 

berdasarkan bagaimana ibu sebagai 

subjek penelitian menggambarkan 

fenomena tatur dan diapers dengan 

nilai-nilai pembelajaran yang 

mendasarinya. Makna ketelatenan 

berkaitan erat dengan makna 

kesabaran karena keduanya memiliki 

persamaan dalam implementasinya. 

Ketelatenan diwujudkan melalui 

pengajaran dalam mentatur, 

menjalankan prinsip-prinsip tatur, 

serta konsistensi dalam melatih 

membiasakan anak BAK dan BAB 

yang tepat dilandasi oleh sikap ibu 

yang sabar menginterpretasi kebiasaan 

mengompol anak. Ketelatenan dan 

kesabaran ibu untuk meluangkan 

waktu dan tenaga dalam mentatur 

menunjukkan makna pengorbanan ibu, 

sedangkan dengan diapers, makna 

pengorbanan ibu tetap terlihat 

meskipun dari sisi finansial. Ketiga 

makna yakni ketelatenan, kesabaran, 

dan pengorbanan menunjukkan wujud 

kasih sayang orang tua terhadap anak. 

Ibu menunjukkan perhatian dan 

tanggung jawab dalam memilih 

alternatif yang dirasa terbaik dalam 

mengoptimalkan tumbuh kembang 

anak kelak, salah satunya melalui 

bentuk toilet training.  

 Keempat makna pembelajaran 

dalam perubahan toilet training 

berimplikasi terhadap transmisi nilai-

nilai budaya pada anak yang berubah 
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pula. Perubahan makna pembelajaran 

dalam toilet training berpengaruh 

terhadap transmisi nilai-nilai budaya 

dalam membentuk kepribadian anak 

seperti mandiri, disiplin, serta 

tanggung jawab kelak terhadap dirinya 

sendiri. Perubahan toilet training 

menyebabkan intensitas komunikasi 

dan interaksi antara anak dan ibu yang 

dibentuk melalui tatur menjadi 

berkurang dengan adanya diapers. 

Penggunaan diapers sebagai bentuk 

perubahan model toilet training versi 

modern menunjukkan pergeseran 

makna pembelajaran bagi ibu sebagai 

kemunduran dalam kesiapan 

mengasuh anak dibandingkan dengan 

mentatur. 

SIMPULAN 

Toilet training merupakan 

suatu proses pengajaran bagi anak agar 

mampu mengontrol BAK dan BAB 

secara teratur dan pada tempatnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, toilet 

training mengalami perubahan 

berdasarkan pergeseran dari tatur 

sebagai model toilet training dan 

diapers sebagai versi modern. 

Perubahan tersebut disebabkan oleh 

meluasnya penggunaan diapers saat ini 

dibanding dengan mentatur.  

 Berdasarkan deskripsi 

fenomena tatur dand diapers dikeahui 

sikap dan perilaku ibu yang berbeda 

dalam menginterpretasi toilet training, 

seperti sikap terhadap BAK dan BAB 

anak serta pengenalan toilet. Sikap ibu 

yang tidak mau repot untuk mengatasi 

buang air anak, mendorong mereka 

memilih diapers sebagai langkah 

solutif yang efisien. Perubahan toilet 

training dari tatur ke diapers 

menunukkan simbol semacam ‘anak-

dibawa-ke—toilet’ menjadi ‘toilet-

dibawa-ke-anak’. Anak menjadi 

kurang peka terhadap frekuensi buang 

airnya sendiri. 

 Pergeseran dari tatur ke 

diapers mengindikasikan perubahan 

makna toilet training dari yang 

difokuskan pada sisi pembelajaran 

(pendidikan). Makna pembelajaran 

tersebut mendasari sikap dan perilaku 

ibu dalam toilet training, di antaranya 

ialah makna ketelatenan, pengorbanan, 

kesabaran, dan kasih sayang. Keempat 
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makna tersebut sebagai sebuah 

transmisi nilai-nilai budaya kepada 

anak yang memiliki relasi satu sama 

lain. Ketelatenan, kesabaran, dan 

pengorbanan dimaknai sebagai wujud 

kasih sayang orang tua terhadap anak 

karena ibu menunjukkan perhatian dan 

tanggung jawab dalam mengasuh, 

termasuk toilet training.  

Perubahan makna 

pembelajaran dalam toilet training 

berpengaruh terhadap transmisi nilai-

nilai budaya dalam membentuk 

kepribadian anak seperti mandiri, 

disiplin, serta tanggung jawab kelak 

terhadap dirinya sendiri. Perubahan 

toilet training menyebabkan intensitas  

komunikasi dan interaksi antara anak 

dan ibu yang dibentuk melalui tatur 

menjadi berkurang dengan adanya 

diapers. Perubahan makna toilet 

training dari tatur ke diapers 

menunjukkan pergeseran makna 

pembelajaran bagi ibu sebagai 

kemunduran dalam kesiapan 

mengasuh anak.  
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