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ABSTRAK 

EFIKASI DIRI ANAK DITINJAU DARI JENIS PEKERJAAN 

ORANGTUA DI PAUD DESA GONILAN KECAMATAN  

KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

Winarti, A 520 080 053, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, 66 Halaman 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perbedaan efikasi diri anak 

ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua. (2) Tingkat perbedaan efikasi diri anak 

ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua. Populasi dalam penelitian ini adalah anak 

didik PAUD Pelangi dan PAUD Abadi di Desa Gonilan. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini sebanyak 56 anak didik, yang terdiri dari 33 orang anak didik 

PAUD Pelangi dan 33 orang anak didik PAUD Abadi. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan one way anava. Dari hasil analisis data diperoleh : (1) Tidak 

ada perbedaan efikasi anak ditinjau dari jenis pekerjaan orangtua, ditunjukkan 

dengan Fh=1,761. (2) Tingkat perbedaan efikasi diri anak ditinjau dari jenis 

pekerjaan orang tua, ditunjukkan dengan rerata sosial 89,25, intelektual 88,00, 

realistik 83,36, usaha 76,52, dan konvensional 75,57. Jenis pekerjaan yang 

muncul dalam penelitian ini adalah sosial (ibu rumah tangga, guru, dosen, dan 

perawat), intelektual (wartawan dan apoteker), realistik (pembantu rumah tangga, 

pegawai laundry, buruh pabrik, koki, pegawai salon, dan penjahit), usaha 

(pedagang), dan konvensional (Bapeda, pegawai bank, dan staff percetakan). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jenis pekerjaan orangtua tidak berpengaruh 

terhadap efikasi diri anak PAUD. 

Kata Kunci : Efikasi diri anak, Jenis pekerjaan orangtua. 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan dalam keluarga merupakan pijakan pertama bagi manusia 

untuk dapat menentukan langkah awal hidupnya. Hafidz (2010:46) menyatakan 

bahwa bapak dan ibu adalah dua unsur penting dalam hal pendidikan bagi anak-

anaknya. Mereka berdua yang memberi pengaruh sangat besar dalam kehidupan 

anak. Anak yang lahir ke dunia akan terbentuk dari pendidikan pertama yang 

didapatkan. 

Pergeseran arah perekonomian dunia ini terutama di Indonesia dari agraris 

menjadi industri tampaknya menimbulkan masalah tersendiri. Salah satunya krisis 

ekonomi global yakni bertambahnya kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi karena 

semakin mahalnya harga sembako dan kebutuhan lain, termasuk biaya 

pendidikan. Hal ini menyebabkan jumlah pendapatan yang diperoleh tidak dapat 

mencukupi harga-harga kebutuhan tersebut yang semakin tinggi. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut salah satu caranya adalah dengan bekerja lebih 

keras untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karena itu, jika biasanya 

hanya ayah yang bekerja sekarang ibu juga ikut bekerja. Ibu meninggalkan tugas 

utamanya sebagai ‘menteri’ rumah tangga, yakni sebagai penyelenggara, pendidik 

anak, dan manager hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Semua itu 

dilakukan karena tuntutan ekonomi keluarga. 

Banyak orang tua yang sangat sibuk mengeluh tidak dapat 

menyeimbangkan peran antara bekerja di luar dengan mengurus anak (Supardi, 

2010:5). Menurut Belsky dan Eggebeen (dalam Santrock, 2011:184) ibu yang 

bekerja di tahun pertama kehidupan anaknya, situasi ini dapat memberikan 
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pengaruh negatif pada perkembangan anak selanjutnya, yaitu lemahnya 

kemampuan kognitif anak. Menurut Crouter dan McHale (dalam Santrock, 

2011:184), bekerja dapat menghasilkan pengaruh yang positif dan negatif pada 

pengasuhan. Stress karena bekerja bisa meluas dan membahayakan pengasuhan, 

tetapi perasaan sejahtera karena bekerja bisa menghasilkan pengasuhan yang lebih 

positif. Di sisi lain orangtua yang bekerja, ada yang memanjakan anak karena 

mereka merasa sedikitnya waktu bersama anak, dan sebagai gantinya semua 

permintaan anak dituruti. Jika hal ini terjadi, maka anak tidak mengembangkan 

perasaan sosial, anak menjadi orang yang sangat lalim, mengharapkan orang lain 

harus menyesuaikan diri kepada keinginannya, cenderung egoistik, dan akan 

menyebabkan anak sebagai kelompok masyarakat yang secara potensial sangat 

berbahaya. 

Pengasuhan tidak selalu memberikan pengaruh positif pada anak, ada ibu 

yang lebih banyak bekerja di rumah tetapi yang dilakukan adalah over protective, 

khawatir berlebihan, melemahkan semangat anak untuk mandiri, dan banyak 

menuntut anak agar melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Jika orangtua 

over protective, maka anak akan merasa tertekan, kurang percaya diri, sulit 

bergaul dan tidak mandiri, selalu menuntut perhatian orang lain, dan cenderung 

egois. (shareeppha.wordpress.com. diakses pada 29 Agustus 2013) 

Usia 0-5 tahun merupakan golden age dan anak masih sangat tergantung 

dengan ibunya serta meniru perilaku dari lingkungan sekitarnya, karena anak usia 

0-5 tahun belum dapat melakukan tugas pribadinya seperti makan, mandi, belajar, 

dan sebagainya. Mereka masih perlu bantuan dari orang tua dalam melakukan 
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aktivitas–aktivitas tersebut. Selain itu, ibu juga berperan penting untuk 

memberikan dukungan moral terhadap anak selama mengalami peningkatan tahap 

pertumbuhan dan perkembangan, agar efikasi diri anak dapat berkembang dengan 

baik. Oleh karena itu, bagi ibu yang mempunyai anak yang masih kecil atau balita 

harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah dengan bijaksana. 

Efikasi diri anak adalah keyakinan  anak pada kemampuan dirinya dalam 

melaksanakan tugas. Bukan hanya kemampuan kerja yang menentukan 

keberhasilan pelaksanaan tugas, tetapi juga ditentukan oleh tingkat keyakinan 

pada kemampuan dan lingkungan yang responsif, sehingga dapat menambah 

intensitas motivasi dan kegigihan kerja seorang anak usia dini.  

Dalam kehidupan sehari-hari, efikasi diri memimpin diri seorang anak 

untuk menentukan cita-cita yang menantang dan menghadapi kesulitan-kesulitan. 

Ketika masalah-masalah muncul dalam kehidupan, perasaan efikasi diri yang kuat 

mendorong anak untuk tetap tenang dan mencari solusi dalam mengatasi berbagai 

situasi yang muncul dalam kehidupannya daripada memikirkan 

ketidakmampuannya. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

analisa kuantitatif, karena peneliti tidak memungkinkan untuk 

mengendalikan dan memanipulasi semua variabel yang relevan. Pitoyo 

(dalam Fitriani, 2006:34) menyatakan bahwa metode deskriptif ini 
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dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan untuk 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan objek penelitian dan/atau subjek penelitian (seseorang, 

lembaga, masyarakat, nilai-nilai, dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Dengan analisa kuantitatif (Surakhmad, 1990:145), dokumen 

tersebut akan diteliti isinya, diklasifikasikan menurut kriteria tertentu, 

kemudian dianalisa atau dinilai, sehingga akan diperoleh gambaran 

sistematik mengenai isi dokumen. Pada penelitian ini dilakukan dengan 

mencari perbedaan efikasi diri anak ditinjau dari jenis pekerjaan orang 

tua dalam mengerjakan tugas perkembangannya.  

Nazir (1999:73-74) menjelaskan tentang prosedur penelitian 

deskriptif, meliputi : (1) Memilih dan merumuskan masalah yang ada. 

(2) Menentukan tujuan penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan 

penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi masalah. (3) 

Memberikan pembatasan terhadap masalah sejauh mana penelitian 

deskriptif akan dilaksanakan. (4) Merumuskan kerangka pemikiran atau 

kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesa-

hipotesa yang diverifikasikan. (5) Menelusuri sumber-sumber 

kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin 

dipecahkan. (6) Merumuskan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji, baik 

secara implisit maupun eksplisit. (7) Melakukan kerja lapangan untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
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yang sesuai dengan penelitian. (8) Membuat tabulasi dan analisis 

statistik terhadap data yang telah dikumpulkan. (9) Memberikan 

interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang 

ingin diselidiki, dari data yang diperoleh, serta referensi khas terhadap 

masalah yang ingin dipecahkan. (10) Mengadakan generalisasi dan 

deduksi dari penemuan serta hipotesis-hipotesis yang ingin diuji. (11) 

Membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah. 

2. Sampel dan Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak di PAUD 

Desa Gonilan Kartasura tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 56  

orang. Menurut Arikunto (2006:131), sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 

orang. Menurut Arikunto (2006:107), apabila subyek kurang dari 100 

lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.  

3. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan variasi sebagai sebuah konsep dalam 

penelitian (Kerlinger dalam Arikunto, 2006: 116). variabel dapat 

diartikan sebagai objek penelitian dari sebuah fenomena yang bervariasi 

dan menjadi konsep dasar dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian 

ini, ada 2 variabel yang diamati, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat.  

a. Jenis pekerjaan orangtua sebagai variabel bebas (X). 
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b. Efikasi diri anak sebagai variabel terikat (Y). 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut 

analisis isi (content analysis). Sarwono (2006:226) 

menjelaskan cara menganalisis isi dokumen adalah dengan 

memeriksa dokumen secara sistematik bentuk-bentuk 

komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk 

dokumen secara obyektif. Dalam pelaksanaan metode 

dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data tentang jenis 

pekerjaan orang tua yang berasal dari dokumen identitas 

anak. 

b. Observasi Terstruktur 

Arikunto (2006:156) menambahkan bahwa observasi 

merupakan pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang 

dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

perabaan, dan pengecapan. Dalam penelitian ini 

menggunakan observasi berstruktur untuk mengungkap 

efikasi diri anak. Hal ini dilakukan karena sebelum 

melakukan pengamatan, peneliti telah menyiapkan pedoman 

observasi. berisi butir-butir amatan berdasarkan indikator-

indikator efikasi diri anak selama pembelajaran dan aktivitas 

lain di sekolah. 
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5. Validitas Instrumen 

Validitas alat ukur dalam penelitian ini diketahui dengan 

menggunakan validitas isi atau (content validity). Sugiyono (2007:353) 

menjelaskan bahwa secara teknis pengujian validitas isi dapat dibantu 

dengan menggunakan kisi-kisi instrumen yang berisi variabel-variabel 

yang diteliti, indikator, dan item-item pertanyaan atau pernyataan yang 

telah dijabarkan dari indikator. 

Untuk mengukur kelayakan validitas isi tidak mudah dilakukan, 

karena tidak ada standar yang jelas, uji validitas pedoman observasi 

efikasi diri harus melalui proses analisis secara deskriptif dan 

kuantitatif. Proses validitas secara deskriptif dilakukan dengan sistem 

evaluasi dari panel (panel evaluation) bersama psikolog, teknisi 

psikologi, dan mahasiswa psikologi. Sedangkan uji validitas dan 

reliabilitas secara kuantitatif dilakukan perhitungan menggunakan 

analyze scale reliabity pada program SPSS 15.0 for Windows Program, 

menghasilkan koefisien validitas item yang shahih bergerak dari  0,311 

sampai 0,734 dan reliabilitas alfa (Cronbach’s Alpha) sebesar 0,923. 

 

C. Hasil Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini seluruh anak didik di PAUD Desa Gonilan 

yang masih aktif dan tidak termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Di 

PAUD Pelangi sebanyak 25 orang dikarenakan 1 orang tidak pernah masuk dan 1 

orang berkebutuhan khusus maka yang dijadikan subyek penelitian sebanyak 23 
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orang. Di PAUD Abadi sebanyak 35 orang dikarenakan 2 orang tidak pernah 

masuk, maka yang dijadikan subyek penelitian sebanyak 33 orang. Menurut 

Arikunto (2006:107), apabila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Oleh karena itu, jumlah 

subyek dalam penelitian ini sebanyak 56 orang dengan jenis pekerjaan orang tua 

anak sangat beragam, mulai dari jenis pekerjaan realistik, intelektual, usaha, 

sosial, dan konvensional. Jenis pekerjaan yang tidak ada pada kedua PAUD 

tersebut adalah artistik.  

Jenis pekerjaan orangtua yang termasuk realistik sebanyak 14 orang, yang 

meliputi pembantu rumah tangga, pegawai laundry, buruh pabrik, koki, pegawai 

salon, dan penjahit.  Jenis pekerjaan orangtua yang termasuk intelektual sebanyak 

2 orang meliputi wartawan dan apoteker. Jenis pekerjaan orangtua yang termasuk 

sosial sebanyak 29 orang meliputi ibu rumah tangga, guru, dosen, dan perawat. 

Jenis pekerjaan orangtua yang termasuk konvensional sebanyak 7 orang meliputi 

PNS Bapeda, pegawai bank, dan staff percetakan. Jenis pekerjaan orangtua yang 

termasuk usaha sebanyak 7 orang meliputi pedagang. Rerata tingkat efikasi dari 

masing-masing jenis pekerjaan yaitu 83,36 (realistik), 88,00 (intelektual), 89,25 

(sosial), 75,57 (konvensional), dan 76,52 (usaha). 

Hasil uji normalitas sebaran dari variabel penelitian ini adalah efikasi diri 

memiliki sebaran yang normal dengan nilai Kolmogorov-Smimov sebesar 0,969. 

Sebaran data dapat dikatakan normal jika nilai p>0,05. Hasil uji homogenitas 

menunjukkan nilai uji F antara A1 X A2 sebesar 1,830 dengan p = 0,137 (p>0,05) 

yang berarti variansi homogen. 
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Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah analisis variansi satu jalan (one way anava) uji t antar kelompok 

(independent sample t-test) dengan bantuan aplikasi program SPSS 15.0 for 

Windows Program. Berdasarkan hasil analisis uji jalur t, diperoleh nilai t sebesar 

F=1,761 dengan signifikansi p=0,151 (p>0,05). Hasil analisis menunjukkan tidak 

ada perbedaan efikasi diri yang signifikan pada anak yang jenis pekerjaannya 

sebagai realistik, intelektual, konvensional, usaha dan sosial. Dimana tingkat 

efikasi diri anak memiliki sedikit perbedaan. Dengan demikian jenis pekerjaan 

orangtua menimbulkan sedikit perbedaan terhadap efikasi diri anak. 

Berdasarkan penelitian Chira (dalam Arlina, 2009:128) terhadap ibu yang 

bekerja pada saat anaknya masih kecil, bahwa ternyata anak-anak tersebut tumbuh 

lebih mandiri dibandingkan anak seusianya dan prestasi di sekolah memuaskan. 

Tindakan yang dilakukan para ibu yang bekerja ini mampu manajemen waktu dan 

diri, serta pengkondisian tentang pekerjaan ibunya. Chira menambahkan, inti 

masalahnya bukan pada pekerjaan orangtua, tetapi pengetahuan ibu pada 

kebutuhan anak. 

Kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang disediakan di lembaga pendidikan 

turut mendukung tingkat efikasi diri anak, misalnya pembelajaran hanya setengah 

hari sehingga sisa waktu anak masih dapat digunakan untuk bersama orangtuanya, 

kegiatan pembelajaran sehari-hari yang menarik, inovatif, dan berpusat pada 

anak, adanya korelasi positif program sekolah dengan orangtua, serta tenaga 

pendidik yang terlatih sehingga memahami pertumbuhan dan perkembangan anak 

usia dini dengan baik. 
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D. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa: (1) Tidak ada perbedaan yang signifikan efikasi diri anak 

ditinjau dari jenis pekerjaan orangtua, hal ini ditunjukkan dengan uji t sebesar 

F=1,761 dengan signifikansi p=0,151 (p>0,05). (2) Efikasi diri anak yang 

orangtuanya bekerja bidang realistik termasuk kategori sedang dengan rerata 

83,36. (3) Efikasi diri anak yang orangtuanya bekerja bidang intelektual termasuk 

kategori tinggi dengan rerata 88,0. (4) Efikasi diri anak yang orangtuanya bekerja 

bidang konvensional termasuk kategori sedang dengan rerata 75,57. (5) Efikasi 

diri anak yang orangtuanya bekerja bidang sosial termasuk kategori tinggi dengan 

rerata 89,25. (6) Efikasi diri anak yang orangtuanya bekerja bidang usaha 

termasuk kategori sedang dengan rerata 76,52. 
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