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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan 

dibahas dalam bab sebelumnya, maka hasil penelitian terhadap 41 responden 

dengan judul “Teknik Toilet Training: Blader Control dengan Tingkat 

Kemampuan Mengontrol BAK pada Usia Pra Sekolah di PAUD Melati Jaya 

Kelurahan kebagusan tahun 2017 dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1) Responden dalam penelitian ini terdiri dari anak-anak pra sekolah di 

PAUD Melati Jaya yang di dominasi oleh responden berusia 5 tahun 

sebanyak 22 anak (53,7%) dan sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 22 anak (53,7%). 

2) Responden pada penelitian ini terdiri dari orang tua yaitu ibu yang 

mempunyai distribusi usia, pendidikan dan pekerjaan yang bervariasi. 

Usia ibu mayoritas adalah 26-35 tahun sebanyak 25 responden (61,0%), 

responden dengan pendidikan rendah (SD, SMP, SMA) sebanyak 24 

responden (58,5%), dan mayoritas responden adalah bekerja sebanyak 21 

responden (51,2%). 

3) Berdasarkan distribusi frekuensi dalam penelitian ini teknik toilet 

training: blader control tidak berhasil sebanyak 30 responden (73,2%) 

dan responden dengan tingkat kemampuan mengontrol BAK buruk 

sebanyak 29 anak (70,7%). 

4) Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan (bermakna) antara teknik toilet training: 

blader conrol dengan tingkat kemampuan mengontrol BAK pada usia pra 

sekolah di PAUD Melati Jaya Kelurahan Kebagusan dengan nilai p value 

yaitu 0,007. 

5) Ada hubungan positif antara antara teknik toilet training: blader conrol 

dengan tingkat kemampuan mengontrol BAK pada usia pra sekolah di 
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PAUD Melati Jaya Kelurahan Kebagusan. Hal ini berarti, jika orang 

tuatidak berhasil melakukan teknik toilet trainingmaka kemampuan 

mengontrol BAK pada anak akan semakin buruk dalam mengontrol BAK 

dengan nilai Odss Ratio atau OR = 8,750 dan selang kepercayaan  

(1.840-41.606). 

 

V.2  Saran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu 

direkomendasikan untuk dijadikan pertimbangan bagi intitusi pendidikan, 

masyarakat atau ibu, sekolah, institusi keperawatan dan peneliti selanjutnya antara 

lain sebagai berikut : 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Bagi institusi pendidikan penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan bahwa pentingnya hubungan teknik toilet training: 

bladercontrol dengan tingkat kemampuan mengontrol BAK pada usia 

pra sekolah di PAUD Melati Jaya Kelurahan Kebagusan. Dan guru-gugu 

dapat meningkatkan pengetahuan dari buku dan media internet, serta 

sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu keperawatan 

khususnya keperawatan anak. 

b. Bagi Masyarakat atau Ibu 

Dengan adanya penelitian ini bisa memicu ibu untuk lebih fokus dalam 

menambah pengetahuan tentang melakukan teknik toilet training: blader 

control. khususnya dalam hal kemampuan anak dalam mengontrol buang 

air kecil  pada usia pra sekolah. 

c. Institusi Keperawatan 

Diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan penyuluhan berkala 

dan pendidikan kesehatan seperti memberikan contoh teknik dalam 

melatih toilet training: blader contol (pelatihan buang air kecil) sesuai 

dengan tingkat kemampuan mengontrol BAK pada usia pra sekolah. 

d. Peneliti peneliti  

Diharapakan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan faktor-

faktor lain yang berpengaruh terhadap teknik toilet training: blader 
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control. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan lebih 

dalam lagi pada kuesioner, wawancara untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal terkait teknik toilet training: blader control dengan tingkat 

kemampuan mengontrol BAK. 
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