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Abstract
This writing examine theoretically about parental self-efficacy roles in optimizing
children academic development. Parental self-efficacy is a belief that someone can perform
the roles of parent adequately (Bandura, 2002). In school age (6-12 years) academic
development is very important, not only for children cognitive development, but also children
emotion and social development. Children who have optimal academic development will have
industry feeling, a feeling that they are competent and productive. Whereas children who fail
in academic development will have inferior feeling, that is a feeling not competent and
productive. In school age, according to Erik Erikson, there is a crisis industry versus
inferiority. To optimizing children academic development, parents need to increase they
parental self-efficacy, with finding models or imitating another parents who success
performing the roles of parents. Parents, specially working mother, can searching support
from the other person in operating the roles as parent. For example, support from husband
or another sources.
Keywords: Parental self-efficacy, academic development

I.

Pendahuluan
Masa kanak-kanak merupakan masa yang penting dalam perkembangan individu.

Baik dari aspek perkembangan fisik, kognisi, emosional, maupun sosial. Erik Erikson (dalam
Hetherington, 2006) mengungkapkan bahwa anak pada masa usia sekolah (6-12 tahun)
memiliki tugas perkembangan mengembangkan industry, yaitu suatu perasaan bahwa ia
kompeten dan produktif, dengan krisis industry vs inferiority. Pada masa tersebut anak sangat
peka terhadap perasaan inferior akibat dari kegagalan dalam menguasai suatu tugas. Di
Sekolah Dasar, jika anak mengalami kegagalan dalam nilai-nilai akademisnya, ia dapat
mengalami inferiority, yaitu suatu perasaan rendah diri yang diakibatkan merasa tidak
kompeten maupun produktif. Hal ini akan terbawa sampai anak tersebut dewasa dan akan
memengaruhi pemenuhan tugas perkembangannya di kemudian hari.
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Di Sekolah Dasar jika anak memiliki prestasi yang kurang baik, dapat berakibat ia
sering ditegur guru, ataupun diejek teman. Dengan demikian, ia dapat merasakan sekolah
sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan akhirnya tidak mau bersekolah (school
refusal). School refusal adalah kondisi anak yang menolak pergi sekolah yang dilakukan anak
sebagai upaya menghindari hal-hal yang menakutkan dari situasi sekolah (Israel, 1997).
Prestasi yang rendah atau kegagalan akademik juga dapat mengakibatkan munculnya
persepsi dalam diri anak bahwa ia kurang memiliki kemampuan dan kemudian memiliki
belief bahwa tidak ada gunanya mengeluarkan usaha, sehingga ia mudah menyerah. Kondisi
ini kemudian memunculkan peluang terjadinya kegagalan akademik yang lebih lanjut.
Selanjutnya, kondisi ini semakin meningkatkan pandangan individu bahwa ia tidak memiliki
kemampuan dan tidak dapat mengendalikan situasi (Israel, 1997). Hal tersebut menyerupai
lingkaran yang tidak terputus.
Prestasi sekolah yang rendah juga dapat membuat anak menjadi depresi dan kemudian
bunuh diri. Komnas Perlindungan Anak mencatat di tahun 2011, terdapat 23 anak melakukan
upaya percobaan bunuh diri. Dari jumlah tersebut enam anak berhasil diselamatkan
sementara 17 lainnya meninggal dunia. Penyebab yang tercatat oleh komnas perlindungan
anak adalah: masalah sekolah (6 anak), masalah keluarga (9 anak), putus cinta (9 anak)
(Indirani, 2012).
Di Indonesia terdapat fenomena anak yang bunuh diri karena tidak lulus Ujian Akhir
Nasional (UAN). Contohnya adalah N, yang bunuh diri dengan meminum racun serangga
akibat tidak lulus ujian akhir nasional (Glo, 2010). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa
masalah sekolah, termasuk prestasi sekolah pada anak-anak usia sekolah merupakan hal yang
sangat penting. Apabila perkembangan akademik tidak dibina dengan optimal akan
merugikan perkembangan anak secara kognitif, emosi, maupun sosial. Kekecewaan anak
terhadap prestasinya yang rendah juga dapat berakibat fatal, seperti depresi dan bunuh diri.
Gage & Berliner (1979) mengungkapkan prestasi akademik anak di sekolah dapat
dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal, antara lain kecerdasan dan
motivasi. Faktor eksternal: sekolah dan orangtua. Parental self-efficacy merupakan salah satu
faktor eksternal dari orangtua.
II.

Permasalahan
Bagaimanakah peran parental Self-efficacy dalam mengoptimalkan perkembangan

akademik anak?
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III. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana peneliti
melakukan studi terhadap beberapa sumber literatur dari buku, jurnal, dan dari internet.
Selain itu juga dilakukan observasi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Hasil studi
literatur dan observasi fenomena dikaji dan diuraikan dalam artikel ini, sejalan dengan
metode deskriptif eksplanasi.
IV. Hasil
Berdasarkan studi literatur dan observasi fenomena yang telah dilakukan, diperoleh
penjelasan secara teoretik mengenai bagaimana peran parental self-efficacy dalam
mengoptimalkan perkembangan akademik anak.
V. Pembahasan
Orangtua merupakan figur yang signifikan dalam perkembangan anak, termasuk
perkembangan akademik anak. Orangtua pada umumnya berada pada masa dewasa. Pada
masa dewasa, terdapat tugas perkembangan diantaranya adalah bekerja dan berkeluarga.
Melaksanakan peran-peran di masa dewasa, tidaklah mudah, sehingga diperlukan adanya
keyakinan bahwa ia mampu untuk melaksanakan peran-peran tersebut. Hal ini oleh Bandura
(2002) disebut sebagai self-efficacy. Self-efficacy adalah suatu belief (keyakinan) mengenai
kemampuan individu untuk melakukan sesuatu hal secara adekuat ketika berada dalam
berbagai macam kondisi situasi dengal level tantangan yang berbeda, dengan apapun
keterampilan yang dimilikinya saat ini. Self-efficacy merupakan suatu faktor yang dapat
mengoptimalkan tampilan performa seseorang. Bandura mengungkapkan perlunya selfefficacy pada masa dewasa yaitu, keyakinan individu dewasa bahwa ia merasa mampu untuk
memenuhi peran pekerjaan; memenuhi peran di dalam keluarga, salah satunya adalah
parental self-efficacy. Bandura menambahkan, pada masa dewasa self-efficacy juga
diperlukan untuk mengatasi perubahan pada masa dewasa madya, dan dewasa lanjut.
Ketika individu menjadi orangtua, peran individu dewasa bertambah. Selain berperan
sebagai pasangan, ia juga berperan menjadi orangtua. Bandura (2002) mengungkapkan,
orangtua tidak hanya harus menghadapi tantangan yang terjadi dalam perkembangan anak
dari kecil menjadi dewasa, namun perlu mengelola kesalingterikatan dengan sistem keluarga
dan transaksi sosial dengan sistem di luar keluarga seperti pendidikan, rekreasional, medical,
dan fasilitas perawatan anak. Tidak mudah menjalankan peran sebagai orangtua sekaligus
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sebagai pasangan. Diperlukan keterampilan, keahlian dan keyakinan bahwa ia mampu
menjalankan peran sebagai orangtua dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya,
yang disebut sebagai parental self-efficacy. Parental self-efficacy dapat menjadi keterampilan
dan keahlian untuk mengoptimalkan dan menjalankan peran orangtua. Orangtua dengan selfefficacy tinggi akan berusaha menambah keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam
menjalankan peran sebagai orang tua.
Bandura (2002) mengungkapkan bahwa parental self-efficacy berperan penting dalam
proses adaptasi individu dalam menjalankan peran sebagai orangtua. Ibu yang memiliki
keyakinan yang kuat mengenai kemampuannya dalam memberikan pengasuhan, memiliki
emotional well-being yang lebih positif, attachement yang lebih dekat dengan bayinya, dan
memiliki penyesuaian diri yang lebih baik terhadap peran sebagai orangtua. Tidak terlalu
banyak konflik dalam menjalankan peran sebagai orangtua dan memiliki hubungan
pernikahan yang lebih baik dibandingkan dengan ibu yang memiliki keyakinan yang lebih
lemah mengenai kemampuannya dalam menjalankan peran sebagai orangtua.
Menurut Bandura (2002), tugas-tugas yang perlu dilakukan orangtua dalam
mengoptimalkan perkembangan akademik anak, yaitu: memengaruhi anak untuk memiliki
performa yang baik di sekolah, mengelola waktu luang anak, memonitor kegiatan dan
pertemanan anak. Juga mencegah dan mengendalikan perilaku berisiko tinggi anak yang
dapat mengganggu perkembangan akademik. Orangtua juga perlu memengaruhi lingkungan
yang lebih luas dalam pendidikan anak, seperti: sistem yang ada di sekolah. Hal lain,
orangtua juga perlu memiliki kemampuan untuk mengatasi stressor yang dihadapinya.
Berdasarkan tugas atau peran orangtua tersebut, Bandura (2006) dalam alat ukur
parental self-efficacy, mengindikasikan bahwa orangtua yang memiliki parental self-efficacy
yang tinggi, memiliki keyakinan bahwa ia mampu untuk:
(1) Memengaruhi anak untuk memiliki performa yang baik di sekolah, dalam hal:


Membuat anak memandang sekolah sebagai hal yang berharga atau penting;



Membuat anak bekerja keras dalam menyelesaikan tugas sekolahnya;



Membuat anak tidak mencari masalah di sekolah;



Membantu anak untuk mendapatkan nilai yang baik di sekolah;



Memerlihatkan pada anak bahwa bekerja keras di sekolah akan memengaruhi
kesuksesan anak di kemudian hari.

(2) Memengaruhi kegiatan waktu luang anak, dalam hal:

82

Peran Parental Self-Efficacy dalam Mengoptimalkan Perkembangan Akademik Anak
(Evany Victoriana)



Membuat anak mengikuti kegiatan di luar sekolah (seperti musik, seni, menari,
olah raga).



Membuat anak tetap fit secara fisik;



Meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama anak.

(3) Dalam setting terbatas, melakukan aktivitas monitoring, dan memengaruhi afiliasi
teman sebaya, seperti:


memonitor apa yang dilakukan anak saat mereka di luar rumah



mencegah  anak  untuk  bergabung  dengan  kelompok  teman  sebaya  yang  ‘salah’



Membuat anak berinteraksi dengan teman yang dapat memberi dampak positif
bagi anak



Membuat anak melakukan apa yang diinginkan orangtua di rumah



Mengatur kegiatan anak (kapanmeninggalkan rumah dan kapan kembali ke
rumah)



Menanamkan nilai-nilai orangtua pada anak;



Menghabiskan waktu bersama anak-anak dan teman-temannya;



Menjaga anak agar tidak ke tempat yang berbahaya

(4)

Mengendalikan perilaku berisiko tinggi, dalam hal:


Mencegah anak melakukan hal-hal yang tidak baik di luar rumah;



Mencegah anak agar tidak terlibat dengan obat-obatan terlarang dan alkohol;



Mencegah anak agar tidak terlibat dengan aktivitas seksual sebelum waktunya



Membuat anak berhenti menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol (jika ternyata
anak menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol)

(5) Memengaruhi sistem yang ada di sekolah, seperti:


Memengaruhi harapan guru terhadap apa yang dapat dilakukan anak di sekolah



Memberi usul hal-hal apa saja yang diajarkan di sekolah



Membuat sekolah menjadi tempat yang lebih nyaman bagi anak untuk belajar



Memengaruhi aktivitas sosial di sekolah tempat anak belajar



Membuat para orangtua murid terlibat dalam kegiatan di sekolah tempat anak
menuntut ilmu



Membuat sekolah anak sebagai tempat yang bersahabat



Membuat orangtua murid merasa diterima di sekolah tempat anak menuntut ilmu.

(6) Mendata sumber daya komunitas untuk pengembangan sekolah, seperti:


Melibatkan kelompok di sekitar sekolah dalam kegiatan sekolah
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Melibatkan pengusaha dalam kegiatan sekolah



Melibatkan Perguruan Tinggi terdekat dalam kegiatan sekolah



Mendapatkan pendanaan dari masyarakat untuk program khusus di sekolah.

(7) Memengaruhi sumber daya sekolah, seperti membantu sekolah tempat anak menuntut
ilmu mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan.
(8) Mengendalikan sumber stres, seperti:


Berhenti mengkhawatirkan berbagai hal



Berhenti memikirkan pengalaman yang menjengkelkan



Berhenti merasa kesal terhadap permasalahan hidup sehari-hari



Tetap memfokuskan perhatian pada apa yang dikerjakan walaupun telah
mengalami kejadian yang menjengkelkan.

(9) Ketahanan (Resiliency), seperti:


Menjaga agar jangan putus asa ketika menghadapi permasalahan yang sulit.



Kembali bersemangat setelah gagal saat mencoba melakukan yang terbaik



Tetap berusaha ketika berbagai hal berjalan dengan buruk



Tetap semangat ketika menghadapi kesulitan



Membebaskan diri dari sifat meragukan diri setelah mengalami kegagalan.



Tidak mudah goyah



Mengatasi keputusasaan ketika semua hal tidak berhasil dengan baik.
Bagaimana keterkaitan parental self-efficacy dengan perkembangan akademik anak?

Orangtua yang memiliki parental self-efficacy tinggi, memiliki keyakinan ia mampu
mendorong anak untuk memiliki performa yang baik di sekolah, sehingga orangtua sering
memotivasi anak dengan cara yang persuasif. Hal ini membuat anak termotivasi sekolah, dan
berusaha sungguh-sungguh untuk menguasai pelajaran sekolah. Dengan demikian kognisi
anak terasah, motivasi berprestasi anak tinggi, dan perkembangan akademik anak menjadi
optimal.
Orangtua yang memiliki parental self-efficacy tinggi juga mendorong anak untuk
mengikuti kegiatan waktu luang yang bermanfaat bagi perkembangan anak, seperti mengikuti
kegiatan ekstrakulikuler atau kursus-kursus, atau kegiatan yang diminati anak. Melalui
kegiatan tersebut daya pikir anak dapat terasah, emosi anak dapat diregulasi dan disalurkan,
misalnya melukis atau berenang. Di tempat kursus anak juga berinteraksi dengan anak lain
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yang memiliki minat yang sama, sehingga anak dapat bersosialisasi. Hal ini dapat
mengoptimalkan perkembangan kognisi, emosional, maupun sosial anak.
Faktor lain yang dapat memengaruhi perkembangan akademik anak adalah teman.
Anak pada umumnya mudah meniru apa yang dilakukan teman. Orangtua dengan parental
self-efficacy tinggi memonitor dengan siapa anak bergaul dan mengarahkan anaknya untuk
berinteraksi dengan teman-teman   yang   ‘tepat’,   misalnya   yang   senang   belajar,   senang  
membaca, dan melakukan aktivitas positif lainnya, membuat anak juga terdorong untuk
melakukan kegiatan yang serupa dengan temannya. Hal ini akan mengoptimalkan
perkembangan akademik maupun sosial anak.
Akhir-akhir ini pengaruh media massa dan teknologi sulit dihindari. Demikian juga
pengaruh lingkungan sekitar anak tidak semua bisa dikendalikan oleh orangtua. Pengaruh
tersebut dapat berdampak buruk bagi perkembangan akademik anak, seperti pengaruh
narkoba. Orangtua perlu mencegah agar hal ini tidak tejadi. Sekiranya telah terjadi pada anak,
orangtua perlu tetap memiliki keyakinan bahwa ia dapat membuat anak berhenti melakukan
hal tersebut dan kembali fokus pada kegiatan sekolah.
Orangtua yang memiliki keyakinan memiliki kemampuan untuk berkontribusi positif
terhadap sistem yang ada di sekolah, dapat memengaruhi komunitas untuk membantu
pengembangan sekolah, membantu sekolah untuk mendapatkan fasilitas dan perlengkapan
yang dibutuhkan, membuat lingkungan pembelajaran anak menjadi tempat yang nyaman
dengan fasilitas memadai.
Orangtua juga memiliki permasalahan sendiri, yang bersumber dari banyak hal.
Orangtua yang memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengelola stres, dapat mempertahankan
suasana hatinya menjadi tetap positif dan bersemangat, dapat tetap mampu untuk berinteraksi
positif dengan anaknya, memotivasi, dan membimbing anak. Termasuk di dalam bidang
akademik. Dengan demikian anak terdorong untuk mengembangkan prestasi akademisnya.
Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi parental self-efficacy: Faktor ini
oleh Bandura (2002) disebut sebagai sumber-sumber (parental) self-efficacy: Pertama,
mastery

experiences.

Merupakan

pengalaman

bahwa

orangtua

mampu mengusai

keterampilan tertentu. Keberhasilan meningkatkan keyakinan terhadap efficacy orangtua,
kegagalan menghambat efficacy. Jika orangtua mencapai keberhasilannya disertai dengan
usaha yang ulet dan terus menerus untuk mengatasi rintangan penghayatan efficacy-nya akan
bertahan dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dan kegagalan. Akan tetapi
jika hanya mengalami keberhasilan yang mudah dicapai, mereka akan mengharapkan hasil
yang cepat dan mudah menyerah jika menghadapi kegagalan.
85

Humanitas
Volume 1 Nomor 2 Agustus 2014

Sumber kedua adalah vicarious experiences, yaitu pengalaman yang diamati dari
seorang model sosial. Melihat orang lain yang serupa dengan dirinya mengalami sukses
menjalankan peran sebagai orangtu melalui usaha yang terus-menerus, meningkatkan
kepercayaan orangtua bahwa mereka juga dapat memiliki kemampuan untuk menguasai
aktivitas yang kurang lebih sama untuk mencapai keberhasilan. Sebaliknya, mengamati
kegagalan orang lain meskipun sudah berusaha dengan kuat menjalankan peran sebagai
orangtua, akan menurunkan penilaian terhadap efficacy mereka dan menurunkan usaha
mereka. Pengaruh dari modelling terhadap perceived self-efficacy sangat dipengaruhi oleh
persamaan diri dengan model yang diamati. Makin besar kesamaan yang dipersepsi, maka
semakin besar pengaruh keberhasilan dan kegagalan model. Bila orang-orang memandang
model-model sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari dirinya, maka perceived self-efficacy
pada mereka tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh tingkah laku dan pencapaian model-model
tersebut. Pengaruh modelling lebih dari sekedar menyediakan standar sosial yang
dipergunakan untuk menilai kemampuan seseorang. Orang-orang mencari model-model yang
terkemuka yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan aspirasi mereka. Melalui tingkah
laku dan cara berpikir yang diungkapkan, model-model yang kompeten menyampaikan
pengetahuan, mengajarkan keterampilan dan strategi yang efektif untuk mengendalikan
tuntutan lingkungan. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh cara-cara yang lebih baik
untuk meningkatkan parental self-efficacy.
Ketiga, Social Persuasion. Yaitu orangtua yang dipersuasi secara verbal bahwa
mereka mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran sebagai orangtua cenderung
menggerakkan usaha yang lebih besar dan memertahankannya daripada mereka yang terpaku
pada ketidakmampuan diri di saat menghadapi masalah. Orangtua yang mengalami persuasi
bahwa mereka kurang mampu, cenderung untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang
menantang yang dapat mengembangkan potensi dan menyerah bila menghadapi kesulitan.
Sumber keempat adalah physiological & affective states, yaitu sebagian orang
bergantung pada keadaan fisik dan keadaan emosional mereka dalam menilai kemampuan
diri sendiri. Orangtua yang menginterpretasikan reaksi stres dan ketegangan sebagai tandatanda kerentanan terhadap performa yang tidak memuaskan cenderung memiliki self-efficacy
rendah. Dalam aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dan stamina, orang-orang
menilai kelelahan mereka, rasa sakit dan rasa nyeri sebagai tanda penurunan fisik. Suasana
hati juga memengaruhi penilaian seseorang terhadap self-efficacy-nya. Mood positif
memperkuat self-efficacy belief, mood negatif menurunkan self-efficacy belief. Untuk
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memodifikasi self-efficacy belief adalah dengan mengurangi reaksi stres seseorang dan
mengubah kondisi emosional yang negatif serta mengubah misinterpretasi keadaan fisik.
Mengingat bahwa interaksi orang tua dan anak bersifat dua arah, dalam pengasuhan
anak, termasuk parental self-efficacy, dapat dipengaruhi juga oleh karakteristik dari anak.
Thomas and Chess (1986, dalam Hetherington, 2006) mengungkapkan temperamen sebagai
bentuk karakteristik anak. Terdapat tiga tipe temperamen anak, yaitu: difficult, easy, dan
slow-to-warm-up. Masing-masing tipe tersebut diasosiasikan dengan pola yang berbeda
dalam memberikan respon perilaku. Tipe difficult child, sejak bayi memiliki pola tidur dan
makan yang tidak teratur, mudah terganggu dengan situasi yang baru, mudah menangis dan
sangat rewel. Sementara easy child, ramah, bahagia, dan mudah beradaptasi. Slow-to-warmup-child memiliki level aktivitas yang rendah dan cenderung berespon secara negatif
terhadap stimulus baru namun kemudian beradaptasi secara perlahan terhadap objek atau
pengalaman baru setelah berulang kali berinteraksi. Bandura (2002) mengungkapkan, anak
yang sulit diatur dapat merusak parental self-efficacy. Orangtua mengalami kesulitan
mendidik dan mengarahkan anaknya yang sulit diatur. Jika orangtua merasa kesulitan dan
gagal untuk menjalankan perannya sebagai orangtua, dapat berdampak pada penilaian
parental self-efficacy yang rendah. Penilaian parental self-efficacy yang rendah yang
berkepanjangan berkontribusi terhadap maternal depression kronis.
Faktor lain adalah dukungan sosial. Dukungan sosial yang kurang juga dapat
menurunkan parental self-efficacy. Dunst (1988), mengungkapkan terdapat lima tipe
dukungan sosial, yaitu: (1) dukungan

emosional; (2) dukungan fisik; (3) dukungan

informational; (4) dukungan instrumental; (5) dukungan material. Sumber dukungan itu
sendiri bisa dari (a) keluarga inti, seperti pasangan (suami/ istri), atau anak lain dalam
keluarga itu. (b) keluarga extended seperti kakek, nenek, adik, kakak (om dan tante dari
anak); (c) jejaring informal seperti teman, tetangga. (d) Sumber yang lain adalah dari
organsisasi sosial, seperti organisasi keagamaan; (e) tenaga profesional, seperti dokter; (f)
juga dari pembuat kebijakan, seperti pemerintah, pimpinan lembaga, dan dewan sekolah.
Orangtua yang kelelahan dalam mengasuh anak misalnya, memerlukan bantuan fihak lain.
Contohnya, kakek, nenek, tante, om dari si anak mengasuh anak, sementara orangtuanya
beristirahat. Hal ini akan mengembalikan energi dan semangat orangtua dalam menjalankan
perannya sebagai orangtua.
Faktor lain ialah keadaan kesehatan anak. Parental self-efficacy juga terganggu saat
anak memiliki masalah kesehatan. Terutama jika masalah kesehatan itu mengganggu
kemampuan anak dalam menjalankan tugas sehari-hari. Orang tua yang parental self87
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efficacy-nya tinggi dapat mengelola permasalahan ini. Sementara orangtua yang parental
self-efficacy-nya rendah mengalami distress.
Mengembangkan parental self-efficacy dapat membantu mengurangi masalah
perilaku anak dan membantu mencegah perkembangan gangguan perilaku anak ke arah yang
lebih serius. Dalam penelitian yang dilakukan Gross, Fogg, Tucker (1995, dalam Bandura,
2002), orangtua yang memiliki anak yang bermasalah menyaksikan dan mendiskusikan
tayangan video mengenai bagaimana membantu anak untuk belajar, orangtua bermain dengan
anak-anak, membesarkan hati mereka, memberi tahu batasan pada anak, dan mengelola
perilaku bermasalah. Ibu yang mengikuti program ini meningkat derajat parenting selfefficacy-nya dan mengalami penurunan dalam derajat stres keluarga dan juga permasalahan
perilaku anak. Ibu yang memiliki parenting self-efficacy, berinteraksi dengan lebih positif
dengan anaknya, sementara ibu yang tidak mengikuti program cenderung semakin mengkritik
dan bersikap negatif dalam interaksi dengan anaknya sepanjang waktu. Orangtua yang
memiliki keyakinan bahwa ia memiliki peran kunci dalam perkembangan anak akan
bertindak sesuai dengan keyakinannya tersebut, yang akan mengoptimalkan potensi yang
dimilikinya. Orangtua membangun rasa intellectual efficacy dan aspirasi anaknya, dimana hal
ini, berkontribusi terhadap relasi sosial anak, kesejahteraan emosional (emotional well being),
dan perkembangan akademik (Bandura, 1996; dalam Bandura, 2002).
Peran pengasuhan anak biasanya lebih dititikberatkan pada ibu. Akan tetapi, dewasa
ini, kebanyakan ibu tidak hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Ibu yang bekerja
di luar rumah, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, akan tetapi juga untuk
kepuasan pribadi dan sebagai identitas. Dengan demikian, ibu mengejar cita-cita dalam karier
dan juga kehidupan keluarga (Bandura, 2002). Hal ini menunjukkan adanya peran ganda
yang dimiliki wanita, yaitu sebagai ibu dan wanita karier. Peran ganda ini membuat seorang
wanita memiliki tantangan yang cukup berat untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.
Bandura (2002) mengungkapkan bahwa kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dengan
pengaturan pekerjaan dan juga berbagi tanggung jawab keluarga. Seperti yang diungkapkan
sebelumnya, dukungan diperlukan dalam menjalankan peran sebagai orangtua. Pada ibu
bekerja, mereka dapat meminta dukungan dari suami dengan cara berbagi tanggung jawab
pengasuhan. Sumber dukungan juga bisa dari pihak lain seperti extended family.
Selain dukungan dari pihak luar, orang tua (ibu bekerja) sendiri perlu memiliki
kemampuan untuk mengelola stres, agar dapat menjalankan peran-peran itu dengan baik. Ibu
bekerja memiliki multi peran, yaitu sebagai ibu, pekerja, dan sekaligus juga istri. Ibu bekerja
yang memiliki self-efficacy yang tinggi, yakin bahwa ia dapat mengelola tuntutan yang
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beragam dari keluarga dan pekerjaan, dapat mengatur jadwal pekerjaan, mendapatkan
bantuan dari suami dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, tidak terlalu mengalami
distress secara emosional maupun fisik dan memiliki kesejahteraan mental yang lebih positif.
Sementara ibu bekerja yang meragukan kemampuannya dalam menjalankan peran ganda,
mengalami masalah kesehatan dan ketegangan emosional (Bandura, 2002).
VI. Simpulan dan Saran
6.1

Simpulan
Parental self-efficacy merupakan faktor dari orangtua yang sangat penting dalam

mengoptimalkan perkembangan akademik anak. Orangtua yang merasa yakin bahwa ia
mampu menjalankan perannya, akan menjalankan peran sebagai orangtua dengan
optimal.Orangtua yang memiliki parental self-efficacy yang tinggi memiliki keyakinan
bahwa ia mampu untuk memengaruhi anaknya secara langsung, seperti memotivasi anaknya
agar sungguh-sungguh belajar. Orangtua yang memiliki parental self-efficacy yang tinggi
juga memiliki keyakinan bahwa ia mampu memengaruhi lingkungan belajar anak, seperti
teman dan lingkungan sekolah anak. Orangtua yakin dapat memilihkan teman yang dapat
memiliki kontribusi positif dalam perkembangan akademik anak. Orangtua juga yakin dapat
membantu sekolah untuk mendapatkan fasilitas yang menunjang proses belajar anak di
sekolah. Dengan keyakinan tersebut orangtua dapat mengelola stres yang dihadapinya.
Dengan kondisi mental yang sejahtera, orangtua mampu berinteraksi positif dengan anaknya
dan mempersuasi anaknya untuk belajar dengan giat untuk mencapai perkembangan
akademik yang optimal.
Parental

self-efficacy

dipengaruhi

oleh:

mastery

experiences

(pengalaman

keberhasilan), vicarious experiences (model orangtua yang berhasil menjalankan peran
sebagai orangtua), Social Persuasion (berupa ungkapan dan feedback positif bagi orangtua),
physiological & affective states (terutama dalam menginterpretasikan kondisi fisik secara
positif). Faktor lain yang memengaruhi parental self-efficacy adalah: karakteristik anak,
dukungan sosial, dan kondisi kesehatan anak.
6.2

Saran
Untuk mengoptimalkan perkembangan akademik anak, orangtua perlu meningkatkan

parenting self-efficacy yang dimilikinya, dengan cara: mencari model positif, yang dapat
dilakukan dengan menonton tayangan video mengenai orangtua lain yang berhasil
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menjalankan peran sebagai orangtua dan mengatasi berbagai permasalahan dalam
pengasuhan, misalnya Nanny 911. Selain itu dapat juga dengan membaca dan berdiskusi
dengan orangtua lain yang memiliki anak dengan usia sekolah, ataupun yang pernah memiliki
anak usia sekolah, mengenai cara pengasuhan anak yang tepat.
Orangtua, khususnya ibu bekerja, perlu berupaya mendapatkan dukungan sosial dari
pihak lain dalam menjalankan peran sebagai orangtua, agar pengasuhan anak menjadi lebih
optimal. Misalnya dukungan dari suami. Ibu bekerja dapat berbagi tugas dengan suami dalam
melaksanakan pengasuhan anak. Selain itu, ibu bekerja juga dapat mencari dukungan sosial
dari sumber lain, seperti extended family, teman, ataupun institusi sekolah.
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