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ABSTRAK 

 

Maulina, Frisca. 2014. Tingkat Kemandirian Anak Usia Dini Ditinjau Dari 

Status Kerja Ibu Di Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Skripsi. 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Henny Puji 

Astuti, S.Psi, M.Si. 

 

Semakin berkembangnya pendidikan, menimbulkan kesadaran seorang 

wanita untuk mengembangkan diri dalam bidang pekerjaan semakin meningkat. 

Hal ini mengakibatkan berkurangnya perhatian wanita sebagai ibu terhadap anak 

yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian anak. Kenyataan pada era 

sekarang, anak yang diasuh oleh ibu rumah tangga cenderung lebih manja dari 

pada anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar rumah. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan tingkat kemandirian anak 

ditinjau dari status kerja ibu? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu yaitu antara anak 

yang diasuh oleh ibu rumah tangga dengan ibu yang bekerja paruh waktu di luar 

rumah sebagai guru, petani, dan pedagang. Hipotesis pada penelitian ini adalah 

terdapat perbedaan tingkat kemandirian anak usia dini antara anak yang diasuh 

oleh ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan subjek 

penelitian anak usia 4-6 tahun yang diasuh oleh ibu rumah tangga dan ibu yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah di Kecamatan Reban. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini yaitu menggunakan skala Kemandirian Anak Usia Dini, 

sedangkan analisis data menggunakan metode Independent Sample t-Test. 

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan statistik, didapatkan nilai mean 

sebesar 82,10 untuk ibu rumah tangga dan 95, 04 untuk ibu yang bekerja paruh 

waktu di luar rumah. Perhitungan Independent Sample t-Test diperoleh t        > t 

tabel (11,168 > 1,666) dan p value (0,000 < 0,05), maka H0 ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau 

dari status kerja ibu di Kecamatan Reban. 

 

Kata kunci: Kemandirian Anak Usia Dini, Ibu Rumah Tangga, Ibu Bekerja di 

Luar Rumah. 
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ABSTRACT 

The rise of women‟s awareness for self-development in their employment causes 

the decrease of women‟s attention as a mother towards the children which can 

influence the children‟s independence. Nowadays, the children raised by 

housewives tend to be more spoiled than the children raised by working mothers. 

This study aims to determine the level of early childhood independence in terms 

of mothers‟ employment. The hypothesis mentions that there are differences in 

early childhood independence between the children of housewives and the 

children of part-time working mothers. This study is quantitative research and the 

subjects are the children of 4-6 years old raised by either housewives or part-time 

working mother in Reban subdistrict. The techniques of gathering data uses early 

childhood independence scale, meanwhile the data analysis applies Independent 

Sample t-Test method. The statistics results in the mean of 82.10 for housewife 

and 95.04 for working mother. The Independent Sample t-Test shows t count > t 

table (11.168 > 1.666) and p values (0.000< 0.05). Accordingly, H0 is refused. In 

conclusion, there are significant differences in early childhood independence in 

terms of mothers‟ employment in Reban Subdistrict.  

 

Key word: Independence of early childhood, Housewife, Working mother. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 

6 tahun yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang 

bersifat unik. Anak usia dini memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan 

dalam aspek agama dan moral, fisik- motorik, kognitif, sosio-emosional, 

bahasa, dan seni yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh 

anak tersebut. Pada masa anak usia dini, anak mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan secara cepat pada usia lahir sampai usia enam tahun, masa ini 

merupakan masa yang sangat strategis bagi perkembangan selanjutnya. 

Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah “golden age” atau 

masa keemasan. Pada masa keemasan (golden age), anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan secara cepat, sehingga anak membutuhkan 

stimulasi seluruh aspek perkembangan yang berperan penting untuk mencapai 

tugas perkembangan selanjutnya dan memaksimalkan potensi yang ada pada 

anak. Periode emas merupakan masa dimana otak anak mengalami 

perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Periode ini 

hanya berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu 0-

6 tahun. Masa bayi dalam kandungan hingga lahir sampai usia 4 tahun 

merupakan masa-masa yang paling menentukan. Tahap yang sangat 
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menentukan kualitas sumber daya manusia adalah pada saat janin (prenatal) 

sampai usia remaja dan tahap yang paling kritis adalah sampai usia lima 

tahun (balita). Selain itu pemberian perhatian pada masa usia dini menjadi hal 

penting untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Semua 

pihak, yaitu keluarga (orangtua), masyarakat dan pemerintah diharapkan 

terlibat untuk memberi perhatian sebagai upaya memperoleh sumber daya 

manusia yang berkualitas. Keluarga, masyarakat, dan semua pihak perlu 

memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya masa usia dini untuk 

optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan. 

Usia dini merupakan peluang terbaik untuk mengembangkan potensi 

dan kemandirian anak usia dini. Apabila perkembangan potensi dan 

kemandirian anak dilakukan sejak dini, maka dapat menumbuhkan kesiapan 

untuk menjalani dan mengikuti perkembangan jaman di masa mendatang. Hal 

ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hurlock (1980) bahwa awal masa 

kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi. Usia dimana 

ketergantungan secara praktis sudah dilewati, diganti dengan tumbuhnya 

kemandirian dan berakhir sekitar usia masuk sekolah dasar. 

Kemandirian merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki 

setiap individu, karena berfungsi untuk membantu mencapai tujuan hidupnya, 

kesuksesan serta memperoleh penghargaan. Tanpa didukung oleh sifat 

mandiri, maka individu akan sulit untuk mencapai sesuatu secara maksimal. 

Kemandirian merupakan  kemampuan untuk melepaskan diri dari 

ketergantungan terhadap oranglain dalam melakukan kegiatan atau tugas 
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sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan, sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan kapasitasnya. Perkembangan kemandirian merupakan 

suatu proses yang terarah. Arah perkembangan kemandirian harus sejalan dan 

berlandaskan pada tujuan hidup manusia. 

Kemandirian pada masa anak-anak lebih bersifat motorik, seperti 

berusaha makan sendiri, membereskan mainan setelah selesai bermain, 

memakai kaos kaki dan sepatu sendiri, mandi dan berpakaian sendiri. 

Semakin dini usia anak untuk berlatih mandiri dalam melakukan  tugas-tugas 

perkembangannya, diharapkan nilai-nilai serta ketrampilan mandiri akan 

lebih mudah dikuasai dan dapat tertanam kuat dalam diri anak.  

Upaya untuk menjadi pribadi mandiri, memerlukan suatu proses atau 

usaha yang dimulai dari melakukan tugas-tugas yang sederhana sampai 

akhirnya dapat menguasai keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks 

dan lebih menantang, yang membutuhkan tingkat penguasaan motorik dan 

mental yang lebih tinggi. Proses untuk membantu anak menjadi pribadi 

mandiri memerlukan sikap bijaksana orangtua dan lingkungan agar anak 

dapat terus termotivasi dalam meningkatkan kemandiriannya. Terbentuknya 

kemandirian pada anak sangat dipengaruhi oleh peran orangtua. Untuk 

menjadi mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, dukungan dan 

dorongan dari keluarga dan lingkungan di sekitarnya, untuk mencapai 

otonomi atas diri sendiri. Pada saat ini peran orangtua dan respon dari 

lingkungan sangat diperlukan bagi anak sebagai penguat untuk setiap perilaku 

yang telah dilakukannya.  
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Orangtua khususnya ibu berperan penting dalam penanaman 

kemandirian pada anak karena ibu adalah sosok terdekat dari anak. Peran 

orangtua dalam pendidikan anak seharusnya berada dalam urutan pertama 

karena orangtua yang mengerti benar- benar keadaan anak- anaknya. 

Orangtua juga yang pertama kali melihat perubahan dan perkembangan 

karakter anak- anaknya. Orangtua juga yang akan membentuk kepribadian 

anak- anaknya menjadi baik ataupun buruk. Kelekatan hubungan yang kuat 

antara ibu dan anak adalah pondasi awal terbentuknya pribadi yang prososial. 

Semakin meningkatnya pendidikan pada perempuan menimbulkan 

kesadaran untuk mengembangkan diri dan mengaktualisasikannya dalam 

bentuk meniti karir dalam bidang pekerjaan. Demikian halnya dengan 

kebutuhan ekonomi yang semakin naik membuat perempuan mencoba untuk 

ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Gunarsa (1995) 

mengemukakan bahwa sejak tahun 1985 hingga tahun 1990 terdapat sekitar 

40% perempuan yang bekerja di kantor, 38% karya jasa, dan sebesar 21% di 

karya kerajinan dan pegawai kasar. Menurut Hadiz (2004) bahwa di 

Indonesia jumlah perempuan usia di atas 10 tahun yang bekerja pada sektor 

pertanian pedesaan mencapai 40%, sedangkan jumlah pegawai negeri wanita 

di perkotaan mencapai peningkatan 2,5 kali lipat dibandingkan tahun 1974. 

Fenomena tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif. 

Melalui bekerja paling tidak dapat memperoleh masukan tambahan dan 

mendapat pengalaman. 
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Orangtua yang sibuk bekerja atau berkarir mengakibatkan perhatian 

terhadap keluarga termasuk anak menjadi berkurang, bahkan tidak sedikit 

yang akhirnya tidak memperhatikan kondisi anak. Hal ini dapat berdampak 

terhadap masalah tumbuh kembang anak. Orangtua cenderung memasrahkan 

anak ke nenek, saudara, TPA bahkan pengasuh ketika mereka sibuk 

melakukan aktivitas di luar rumah. Anak prasekolah yang seharusnya mulai 

menguasai berbagai ketrampilan fisik, bahasa, dan mencoba mengeksplorasi 

kemandiriannya menjadi anak yang malas dan cenderung tidak mandiri. 

Perkembangan anak dengan kesibukan orangtua di luar rumah karena 

suatu pekerjaan yang memerlukan waktu seharian penuh akan berbeda 

dengan anak yang diasuh langsung oleh seorang ibu yang tingkat keberadaan 

di rumah lebih banyak. Berbeda pula dengan anak yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu. Ibu yang bekerja paruh waktu memiliki separuh waktu 

untuk bekerja dan selebihnya untuk mengurus keluarga dan anak. Pencapaian 

perkembangan anak sangat memerlukan perhatian dan pengasuhan yang 

berkualitas dari orangtua khususnya ibu. Perhatian dan perawatan yang tidak 

terbatas antara ibu dan anak dapat menghasilkan insting untuk saling 

mengasihi dan mencintai. Kebutuhan anak terhadap kasih sayang dan 

perhatian orangtua dibutuhkan sepanjang hidupnya, namun masa yang 

penting dan harus diberikan perhatian lebih adalah saat anak baru lahir hingga 

usia prasekolah.  

Pemberian rasa cinta dan kasih sayang orangtua kepada anaknya 

dipengaruhi oleh status pekerjaan orangtua. Apabila orang tua, khususnya ibu 
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bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, akibatnya ibu tidak dapat 

melihat perkembangan anaknya, apakah anaknya sudah mandiri atau belum. 

Sementara itu, ibu yang tidak bekerja dapat melihat langsung perkembangan 

kemandirian anaknya dan bisa mendidiknya secara langsung. 

Seorang ibu atau orangtua yang sibuk bekerja seharian penuh di luar 

rumah akan mempengaruhi perhatian orangtua terhadap anak. Minimnya 

waktu yang diberikan orangtua terhadap anak dapat menyebabkan anak 

berfikir bahwa ia tidak lebih penting dari pekerjaan orangtua mereka, 

sehingga anak tidak mendapatkan pesan bagaimana ia harus bertindak menuju 

pribadi yang mandiri. Bekerja juga dapat berpengaruh pada pengawasan 

terhadap anak yang berkurang. Kurangnya pengawasan orangtua terhadap 

anak dapat menyebabkan anak kehilangan pedoman mengenai perbuatan 

yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. 

Kenyataan pada era sekarang, anak yang diasuh oleh ibu rumah tangga 

kebanyakan lebih manja dari pada anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja di 

luar rumah. Intensitas keberadaan ibu di rumah seharusnya dapat memberikan 

pengasuhan, pengarahan dan pengawasan yang lebih kepada anak untuk 

berlatih melepaskan ketergantungan terhadap orang lain dan berusaha 

melakukan kegiatan sehari-hari sendiri dengan tujuan mendidik anak menjadi 

pribadi yang mandiri. 

Bukan hanya faktor pekerjaan orangtua, namun ada banyak faktor yang 

mempengaruhi tingkat kemandirian anak selain ditinjau dari pekerjaan orang 

tuanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian anak pada 
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era sekarang adalah banyaknya ibu-ibu yang bekerja demi memenuhi 

kebutuhan sosial, ekonomi keluarga atau sekedar memenuhi tuntutan karier.  

Perkembangan kemandirian anak dapat pula dipengaruhi oleh status 

sosial dan latar belakang pendidikan ibu. Orangtua dengan kondisi ekonomi 

rendah cenderung pasrah dalam melakukan pendidikan penanaman 

kemandirian kepada anak. Mereka merasa minder dengan keterbatasan dalam 

bidang ekonomi dan keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya 

menanamkan pendidikan kemandirian pada anak. Keterbatasan ekonomi 

mengakibatkan orangtua sering mendidik anak dengan pola prihatin. Hal ini 

justru dapat menumbuhkan kemandirian secara alamiah dari anak, mereka 

hidup dengan keterbatasan yang mendorong mereka untuk mempunyai 

motivasi sendiri dalam melakukan sesuatu yang akhirnya tidak akan 

menjadikan mereka seseorang yang manja.  

Keluarga dengan kondisi ekonomi menengah keatas, dapat 

memfasilitasi semua yang diperlukan oleh anak. Namun tidak jarang yang 

terlalu berlebihan dalam memenuhi apa yang diinginkan oleh anak, sehingga 

secara tidak sadar mereka mendidik anak untuk menjadi sosok yang manja. 

Perhatian dan kedekatan orangtua sangat mempengaruhi keberhasilan anak 

dalam mencapai apa yang diinginkan. Anak memerlukan kasih sayang dan 

perlakuan yang adil dari orang tuanya. Kasih sayang yang diberikan secara 

berlebihan akan mengarah memanjakan, bahkan dapat menghambat dan 

mematikan perkembangan kepribadian anak. Akibatnya anak menjadi manja, 

kurang mandiri dan ketergantungan pada orang lain.  
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Rasa kasih sayang dan rasa khawatir menjadikan seorang ibu tidak 

berani melepaskan anaknya untuk berdiri sendiri dan anak tersebut harus 

selalu dibantu, maka anak akan selalu terikat pada ibu. Pada akhirnya, karena 

dimanjakan anak menjadi pribadi yang tidak dapat menyesuaikan diri dan 

perkembangan wataknya mengarah kepada keragu-raguan. Di sisi lain, sikap 

ayah yang keras juga dapat menjadikan anak kehilangan rasa percaya diri. 

Pemanjaan dari ayah yang berlebihan dapat menjadikan anak kurang berani 

mengahadapi masyarakat luas. 

Penanaman kemandirian pada anak oleh ibu juga dipengaruhi latar 

belakang pendidikan mereka. Orangtua dengan latar belakang pendidikan 

yang tinggi dapat mendorong pembentukan kemandirian anak lebih tinggi. 

Orangtua dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan lebih 

memperhatikan perkembangan anaknya. Orangtua yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang tinggi akan lebih memperhatikan segala perubahan 

dan setiap perkembangan yang terjadi pada anaknya. Orangtua dengan latar 

belakang pendidikan yang tinggi umumnya mengetahui tingkat 

perkembangan anak termasuk pada tingkat kemandirian anak. Orangtua 

dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan memberikan stimulus 

dalam pengasuhan untuk mendidik anaknya menjadi pribadi yang mandiri.  

Pemahaman orangtua terhadap pentingnya pendidikan, kasih sayang, 

dan kualitas pengasuhan terhadap anak merupakan faktor yang paling dasar 

dalam menanamkan kemandirian pada anak. Tugas seorang ibu adalah 

mempersiapkan anak agar mampu bersaing dan mandiri untuk masa depan 
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sehingga bagi ibu bekerja dalam mengasuh anak yang sangat dibutuhkan 

adalah kualitas dalam pengasuhan anak. Apabila orang tua telah memahami 

hal tersebut maka, orangtua yang bekerja paruh waktu di luar rumah maupun 

ibu rumah tangga, dapat membimbing anak untuk berlatih melepaskan diri 

dari ketergantungan terhadap orang lain dan berusaha melakukan kegiatan 

sehari-hari sendiri dengan tujuan mendidik anak-anaknya menjadi pribadi 

yang mandiri. 

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status 

kerja ibu di Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Jenis pekerjaan ibu yang 

akan diteliti adalah ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja di luar rumah 

yaitu ibu yang bekerja paruh waktu sebagai guru TK, petani, dan pedagang. 

Hal ini dikarenakan di Kecamatan Reban Kabupaten Batang terdapat 

keragaman jenis pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah yaitu antara lain sebagai petani, pedagang 

dan guru TK. Selain itu, terdapat beberapa anak usia dini yang diasuh oleh 

ibu rumah tangga cenderung lebih manja daripada anak yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja di luar rumah. Hal ini dapat terlihat ketika sebagian besar anak 

usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga masih di tunggui saat bersekolah. 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan 

mengenai apakah terdapat perbedaan tingkat kemandirian anak ditinjau dari 

status kerja ibu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 

kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu yaitu antara anak 

yang diasuh oleh ibu rumah tangga dengan ibu yang bekerja di luar rumah 

yaitu ibu yang bekerja paruh waktu sebagai guru, petani, dan pedagang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perbedaan 

tingkat kemandirian anak usia dini antara anak yang diasuh oleh ibu 

rumah tangga dan ibu yang bekerja di luar rumah yaitu ibu yang bekerja 

paruh waktu sebagai guru, petani, dan pedagang. 

 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

beberapa pihak:  

a. Bagi peneliti memberikan pengalaman dan wawasan pribadi 

mengenai perbedaan tingkat kemandirian anak usia dini antara anak 
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yang diasuh oleh ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja di luar 

rumah yaitu ibu yang bekerja paruh waktu sebagai guru, petani, dan 

pedagang. 

b. Bagi orangtua dapat memperoleh pengetahuan mengenai 

pentingnya kemandirian pada anak dan upaya yang dapat dilakukan 

untuk mendidik anak menjadi pribadi yang mandiri. Orangtua juga 

dapat memperoleh informasi sebagai media untuk introspeksi diri 

mengenai bimbingan dan pendidikan kemandirian pada anak. 

c. Bagi guru PAUD/TK dapat memperoleh informasi mengenai hal-

hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam menerapkan 

kemandirian pada anak usia dini. Melalui informasi tersebut, guru 

dapat meningkatkan kompetensi yang guru miliki dalam 

menerapkan kemandirian pada anak usia dini secara konsisten. 

d. Bagi masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai 

pentingnya pendampingan orang tua terhadap perkembangan 

kemandirian anak serta perbedaan tingkat kemandirian anak usia 

dini antara anak yang diasuh oleh ibu rumah tangga dan ibu yang 

bekerja di luar rumah yaitu ibu yang bekerja paruh waktu sebagai 

guru, petani, dan pedagang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tingkat Kemandirian Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kemandirian Anak Usia Dini 

Anak usia dini meskipun masih berusia sangat muda, harus memiliki 

karakter mandiri. Karakter mandiri merupakan kemampuan hidup yang 

utama dan merupakan salah satu kebutuhan manusia pada awal usia 

pertumbuhannya. Karakter mandiri pada anak usia dini harus diberikan 

secara bertahap. Efek dari karakter mandiri seorang anak akan terlihat 

dalam sikap dan kesiapannya dalam menghadapi masa depan dan sangat 

berpengaruh dengan hubungannya dalam bermasyarakat serta interaksi 

dengan lingkungannya. 

Kemandirian merupakan kemampuan seseorang melepaskan 

ketergantungan terhadap orang lain dalam melakukan tugas sehari-hari 

sendiri sesuai dengan tahapan perkembangannya. Menurut  Hurlock 

(1991) kemandirian adalah  kemampuan untuk melakukan kegiatan atau 

tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan, sesuai dengan 

tahapan perkembangan dan kapasitasnya. Semakin dini usia anak untuk 

berlatih mandiri dalam melakukan tugas-tugas perkembangannya, 

diharapkan nilai-nilai serta ketrampilan mandiri akan lebih mudah dikuasai 

dan dapat tertanam kuat dalam diri anak. 
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Menurut Asrori (Rohmah, 2012) kemandirian merupakan suatu sikap 

individu yang terpenting yang harus dimiliki setiap individu dan anak. 

Selain dapat mempengaruhi kinerjanya, berfungsi juga untuk membantu 

mencapai tujuan hidupnya, prestasi, kesuksesan serta memperoleh 

penghargaan. Tanpa didukung oleh sifat mandiri, maka individu akan sulit 

untuk mencapai sesuatu secara maksimal, dan akan sulit pula bagi anak 

untuk meraih kesuksesan. 

Mandiri atau sering juga disebut berdiri di atas kaki sendiri, 

merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain 

serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya (Fatimah, 2006). 

Kemandirian menurut Sutari (Fatimah, 2006) meliputi perilaku mampu 

berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/ masalah, mempunyai rasa 

percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Pendapat tersebut diperkuat Kartini dan Dali (Fatimah, 2006) yang 

mengatakan bahwa kemandirian merupakan hasrat untuk mengerjakan 

segala sesuatu bagi diri sendiri. 

Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara 

kumulatif selama perkembangan, dan individu akan terus belajar untuk 

bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi dilingkungan, 

sehingga pada akhirnya individu mampu berfikir dan bertindak sendiri. 

Dengan kemandiriannya, seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk 

berkembang lebih mantap (Fatimah, 2006). 
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Kemandirian anak usia dini berbeda dengan kemandirian remaja 

maupun orang dewasa. Jika definisi mandiri untuk remaja dan orang 

dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas apa 

yang dilakukan tanpa membebani orang lain, sedangkan untuk anak usia 

dini adalah kemampuan yang disesuaikan dengan tugas perkembangan. 

Adapun tugas perkembangan untuk anak usia dini adalah belajar berjalan, 

belajar makan, berlatih berbicara, koordinasi tubuh, kontak perasaan 

dengan lingkungan, pembentukan pengertian dan belajar moral 

(Permendiknas No. 58, 2009). 

Menurut Wiyani (2013) kemandirian anak usia dini merupakan 

karakter yang dapat menjadikan anak berusia 0-6 tahun dapat berdiri 

sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, khususnya orangtua. 

Bachrudin Mustafa (Wiyani, 2013) mengemukakan bahwa kemandirian 

merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan dan menerima 

konsekuensi yang menyertainya. Kemandirian anak dapat terwujud apabila 

mereka menggunakan pikirannya sendiri dalam mengambil berbagai 

keputusan, seperti memilih perlengkapan belajar, memilih teman bermain 

hingga hal-hal yang lebih rumit dan menyertakan konsekuensi-

konsekuensi tertentu yang lebih serius. 

Musthafa (Wiyani, 2013) mengungkapkan bahwa tumbuhnya 

kemandirian pada anak-anak bersamaan dengan munculnya rasa takut dan 

kekhawatiran dalam berbagai bentuk dan intensitas yang berbeda-beda. 

Rasa takut (kekhawatiran) dalam takaran yang wajar dapat berfungsi 
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sebagai emosi perlindungan (protective emotion) bagi anak-anak yang 

memungkinkan dirinya mengetahui kapan waktunya meminta 

perlindungan kepada orangtua atau orang dewasa. 

Seseorang membutuhkan kesempatan, dukungan dan dorongan dari 

keluarga serta lingkungan disekitarnya, untuk mencapai otonomi atas diri 

sendiri. Peran orang tua dan respon dari lingkungan sangat diperlukan bagi 

anak sebagai penguat untuk setiap perilaku yang telah dilakukannya 

(Fatimah, 2006). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Raber 

(Fatimah, 2006) bahwa kemandirian merupakan suatu sikap otonomi 

bahwa seseorang secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat 

dan keyakinan orang lain. 

Orang tua perlu memberikan dorongan untuk anak usia dini dalam 

menuju pada kemandiriannya. Orang tua dapat memberikan berbagai 

pilihan dan gambaran kemungkinan konsekuensi yang menyertai pilihan 

yang diambil anak. Hal ini dapat dilakukan melalui perbincangan dengan 

anak setiap kali anak menghadapi dan mengharuskan membuat keputusan-

keputusan penting. Hubungan keluarga yang hangat akan membentuk 

kondisi lingkungan yang menyenangkan dan mendorong perkembangan 

anak, sehingga anak tidak akan merasa canggung maupun minder. 

Abraham Maslow (Yamin dan Sanan, 2010) mengemukakan bahwa 

kemandirian berkembang melalui proses keragaman manusia dalam 

kesamaan dan kebersamaan. Kemandirian pada seorang anak merupakan 

suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses realisasi 



16 
 

 
 

kedirian dan proses menuju kesempurnaan. Anak akan mandiri jika 

dimulai dari keluarganya karena proses kemandirian seorang anak sangat 

dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Watkins (Yamin dan Sanan, 2010) berpendapat bahwa seorang anak 

yang memiliki kemandirian tinggi cenderung memiliki gaya belajar yang 

independen dan kreatif. Kemandirian sangat erat kaitannya dengan anak 

sebagai individu yang mempunyai konsep diri, penghargaan terhadap diri 

sendiri, dan mengatur diri sendiri. Kemandirian dapat melahirkan 

kepercayaan diri secara langsung dan tidak langsung, disadari maupun 

tidak akan mempengaruhi sikap seseorang. 

Kemandirian akan mendorong anak untuk melakukan segala hal 

yang mereka hendaki tanpa harus merepotkan orang lain. Keberhasilan 

yang diraih oleh anak dalam melakukan suatu hal akan menumbuhkan 

penghargaan atas diri sendiri sehingga anak merasa berkualitas secara 

pribadi. Keberhasilan anak dalam melakukan sesuatu juga akan 

mendorong anak untuk melakukan sesuatu yang baru dikemudian hari. 

Melalui hal ini secara terus menerus dan proses yang berulang maka 

kemandirian akan membentuk kepercayaan diri pada anak. 

Erikson (Yamin dan Sanan, 2010) mengemukakan dalam teori 

perkembangan psikososialnya membagi perkembangannya dalam empat 

tahap, salah satunya yaitu tahap autonome VS shame/ doubt dimana rasa 

kemandirian anak ditandai dengan kemerdekaan atau kebebasan anak 

untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan dengan caranya sendiri. 
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Menurut Yamin dan Sanan (2010) memberi peluang anak untuk 

melakukan sendiri apa yang mereka ingin lakukan tanpa dikritik akan 

menghindarkan anak dari rasa bersalah, malu dan minder. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian merupakan kemampuan seseorang dalam mengerjakan tugas 

sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan kapasitasnya, serta mampu 

bertanggung jawab terhadap semua hal yang dilakukannya. Pada anak usia 

dini kemandirian merupakan kemampuan anak dalam melaksanakan tugas-

tugas perkembangannya yaitu belajar berjalan, belajar makan, berlatih 

berbicara, koordinasi tubuh, kontak perasaan dengan lingkungan, 

pembentukan pengertian dan belajar moral yang dalam pencapaiannya 

dibutuhkan dorongan, kesempatan dan dukungan dari orangtua dan 

lingkungan. 

Pribadi yang mandiri adalah kemampuan hidup yang utama dan 

merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia di awal usianya. 

Kemandirian pada anak usia dini berbeda dengan kemandirian remaja 

maupun orang dewasa. Menurut Steinberg (Desmita, 2011) kemandirian 

dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: 

a. Kemandirian emosi 

Kemandirian emosi yaitu aspek kemandirian yang berhubungan 

dengan perubahan kedekatan dan keterikatan hubungan emosional 

individu, terutama dengan orangtua atau orang dewasa lainnya yang 

banyak melakukan interaksi dengannya. Contoh kemandirian emosi 
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diantaranya yaitu hubungan antara anak dengan orangtua berubah 

dengan sangat cepat, lebih-lebih setelah anak memasuki masa remaja. 

Seiring dengan semakin mandirinya anak dalam mengurus diri sendiri 

pada pertengahan masa kanak-kanak maka perhatian orangtua dan 

orang lain terhadapnya semakin berkurang. 

b. Kemandirian kognitif 

Kemandirian kognitif yaitu suatu kemampuan untuk membuat 

keputusan secara bebas dan menindaklanjutinya. Kemandirian 

kognitif yaitu mandiri dalam bertindak dan bebas untuk bertindak 

sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Kemandirian 

bertindak dimulai sejak usia anak-anak dan berkembang pesat 

sepanjang usianya. 

c. Kemandirian nilai 

Yaitu kebebasan untuk memaknai benar-salah, baik-buruk, berguna 

atau sia-sia bagi dirinya sendiri. Diantara kegita komponen 

kemandirian, kemandirian nilai merupakan proses yang paling 

kompleks, tidak jelas proses berlangsung dan pencapaiannya terjadi 

melalui proses internalisasi, yang pada lazimnya tidak disadari dan 

pada umumnya berkembang paling akhir dan paling sulit dicapai 

secara sempurna dibanding kedua tipe kemandirian lainnya. Beberapa 

ahli mengakui keluarga dan lingkungan merupakan sumber utama 

tercapainya kemandirian nilai. 
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Kemandirian pada anak dalam perkembangannya sangat 

memerlukan pengawasan dan pengarahan langsung dari orangtua dan 

lingkungan sekitar. Hal ini dapat menumbuhkan motivasi anak untuk 

mencoba sesuatu sendiri tanpa harus dengan bantuan orang lain. Pada 

penerapan konsep nilai, orangtua juga harus selalu memberikan contoh 

yang positif kepada anak dan memberikan gambaran mengenai sesuatu hal 

dengan memberi kesempatan pada anak untuk menyimpulkan. 

 Berdasarkan konteks kesamaan dan kebersamaan, Maslow (Asrori, 

2004) membedakan kemandirian menjadi dua, yaitu: 

a. Kemandirian aman (secure autonomy) 

Kemandirian aman adalah kekuatan untuk menumbuhkan cinta kasih 

pada dunia, kehidupan dan orang lain, sadar akan tanggungjawab 

bersama dan tumbuh rasa percaya terhadap kehidupan. Kekuatan ini 

digunakan untuk mencintai kehidupan dan membantu orang lain. 

b. Kemandirian tidak aman (insecure autonomy) 

Kemandirian tidak aman adalah kekuatan kepribadian yang 

dinyatakan dalam perilaku menentang dunia. Maslow menyebut 

kondisi seperti ini sebagai selfish autonomy atau kemandirian 

mementingkan diri sendiri. 

Kemandirian berbeda dengan keegoisan. Kemandirian digunakan 

untuk diri sendiri dan orang lain. Pribadi yang mandiri akan mampu 

melakukan sesuatu hal sendiri, mengambil keputusan dengan 

pertimbangan- pertimbangan yang matang dan tetap memperhatikan orang 
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lain. Penerapan kemandirian pada anak harus disertai dengan pemberian 

pemahaman kepada anak tentang aturan dan nilai, sehingga anak tidak 

akan terjebak dalam keegoisan. 

Yamin dan Sanan (2010) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

jenis kemandirian, yaitu: 

a. Kemandirian Sosial dan Emosi 

Merupakan langkah besar bagi anak untuk bersosialisasi dan 

berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter 

melalui mencontoh karakter apa saja yang akan mereka temui. 

Terdapat tiga jenis kegiatan yang berbeda dalam mengajak anak untuk 

mengembangkan tingkat sosial mereka. Ketiga hal tersebut menjadi 

kurikulum dalam sekolah sebagai perwujudan tujuan untuk 

meningkatkan kemandirian sosial anak, yaitu: 

1) Pemisahan 

Merupakan suatu proses yang mendidik anak untuk lepas 

dari ketergantungan mereka terhadap orangtua atau orang dewasa 

yang dekat dengan mereka. Ketika sekolah, anak harus fokus pada 

pelajaran dan bermain dengan temannya tanpa harus tergantung 

atau terus menerus bersama orangtua. 

2) Transisi  

Merupakan suatu proses yang dialami oleh anak ketika ia 

berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Anak yang 

sering diajak oleh orangtuanya pindah rumah mengalami masa 
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transisi. Perpindahan anak dari rumah tempat ia tinggal dengan 

rumah nenek atau saudaranya yang lain juga memberikan anak 

pengalaman transisi. Pada awalnya anak akan menjadi pendiam 

dan hanya menjadi pemerhati karakter orang-orang yang ada 

disekitarnya. Namun dengan dorongan semangat dari orangtua 

atau orang terdekatnya maka anak secara perlahan akan mulai 

memasukkan peran di lingkungannya yang baru. 

3) Bekerjasama 

Melalui bekerjasama, anak diharapkan dapat mengelola 

emosinya. Hal ini dilakukan agar teman-temannya dapat nyaman 

dengannya, apabila hal tersebut sudah terpenuhi maka 

kemandirian anak secara sosial dan emosi sudah dapat dikatakan 

berhasil.  

b. Kemandirian Fisik dan Fungsi Tubuh 

Kemandirian secara fisik dan fungsi tubuh merupakan 

kemandirian dalam hal memenuhi kebutuhan. Misalnya makan dan 

minum sendiri, memakai kaos kaki dan sepatu sendiri. Mengajarkan 

anak untuk dapat mandiri fisik dan fungsi tubuh harus dilakukan 

secara perlahan dan disertai dengan dampingan. Rasa kasih sayang 

dan kesabaran orangtua dalam mengajarkan kemandirian pada anak 

dapat membantu proses kemandirian fisik dan fungsi tubuh menjadi 

cepat. 
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c. Kemandirian Intelektual 

Kemandirian intelektual lebih terfokus pada bagaimana anak 

dapat mandiri dalam belajar dan memperoleh pengetahuan. 

Kemandirian intelektual pada anak dapat dilihat dari cara anak 

menyelesaikan tugas sekolahnya sendiri. Kesempatan yang diberikan 

kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya dapat memicu 

kemandirian. Guru dan orangtua berperan sebagai fasilitator bagi 

anak. 

d. Menggunakan Lingkungan untuk Belajar 

Anak menggunakan lingkungan untuk belajar setelah ia mandiri 

secara intelektual, sosial dan emosi. Anak dapat mandiri apabila ia 

diberikan ruang untuk mengeksplor apa yang disenanginya tanpa 

dibantu atau diturut campuri oleh orang dewasa. Anak akan mandiri 

apabila ia sudah merasa nyaman dengan lingkungannya. 

e. Membuat Keputusan dan Pilihan 

Anak yang aktif dan mandiri tidak tergantung pada apa yang 

dikatakan oleh orang lain, mereka membawa ide mereka sendiri dalam 

menyikapi segala aktifitas. Anak memerlukan kesempatan untuk 

memilih dan memutuskan segala hal yang berhubungan dengan 

dirinya. Melalui kesempatan tersebut anak akan merasa 

bertanggungjawab terhadap segala tindakannya, sehingga anak dapat 

mandiri dalam membuat keputusan dan pilihan. 
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f. Refleksi dan Belajar 

Menghargai pendapat dan pandangan anak mengenai segala hal 

merupakan salah satu cara membuat anak menjadi mandiri. Melalui 

kegiatan kelompok atau menempatkan anak dalam satu tim untuk 

mengerjakan sesuatu membuat anak dapat berbagi pandangan dengan 

teman lainnya. Refleksi diri dalam belajar dapat dilakukan melalui 

recalling kegiatan yang sudah dilakukan sehari. Refleksi diri 

mengenai apa yang telah anak lakukan merupakan cara untuk 

memandirikan anak dengan belajar dari pengalaman. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kemandirian terdiri dari 

beberapa jenis yang terjadi pada anak, baik yang dapat memperlancar 

maupun menghambat perkembangan kemandirian anak. Perkembangan 

kemandirian anak memerlukan perhatian khusus dan stimulus yang tepat 

agar perkembangannya dapat sesuai dengan tingkat capaian perkembangan 

kemandirian anak. Hal ini dikarenakan anak akan selalu dihadapkan pada 

situasi kehidupan yang dewasa ini sudah semakin kompleks. Tantangan 

kompleksitas masa depan tersebut dapat memberikan alternatif pilihan 

tindakan anak, yaitu pasrah kepada nasib atau mempersiapkan diri sebaik 

mungkin. 

 

2. Aspek- aspek Kemandirian 

Penanaman nilai kemandirian pada anak perlu diterapkan sedini 

mungkin. Segala sesuatu yang dapat diusahakan sejak dini akan semakin 
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berkembang menuju kesempurnaan melalui bimbingan yang tepat. Untuk 

menerapkan penanaman nilai kemandirian pada anak perlu memperhatikan 

aspek-aspek kemandirian. Robert Havinghurst (Fatimah, 2006) 

mengemukakan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu: 

a. Emosi 

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan 

tidak bergantung pada orangtua. 

b. Ekonomi 

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan 

tidak bergantungnya kebutuhan ekonomi pada orangtua. 

c. Intelektual 

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi. 

d. Sosial 

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan 

interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung atau menunggu aksi 

dari orang lain. Anak tidak hanya ingin dipercayai tapi juga ingin 

diterima masyarakat, sehingga harus memahami batas-batas 

kebebasan diri sendiri dan kebebasan orang lain, seimbang antara hak 

dan tanggungjawab yang merupakan bagian dari aspek kemandirian. 

Kemandirian anak usia dini selain memuat aspek-aspek juga dapat 

diukur melalui indikator-indikator pencapaian tingkat kemandirian anak. 

Aspek dan indikator kemandirian anak tersebut saling berkaitan satu sama 
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lain. Indikator- indikator tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam 

melihat dan mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Menurut 

Yamin dan Sanan (2010) kemandirian anak usia dini dapat dilihat dari 

tujuh indikator, yaitu: 

a. Kemampuan fisik 

b. Percaya diri 

c. Bertanggung jawab 

d. Disiplin 

e. Pandai bergaul 

f. Saling berbagi 

g. Mengendalikan emosi 

Setiap orang memiliki kemampuan yang unik untuk memahami 

sesuatu, tidak hanya menerima saja, tetapi mempunyai inisiatif untuk 

mandiri yang terwujud dalam bentuk keinginan-keinginan untuk 

melakukan sesuatu hal sendiri, memahami sendiri dan mengambil 

keputusan sendiri dalam setiap tindakan. Kartadinata (Asrori, 2004) 

kemandirian dalam perkembangannya memiliki tingkatan-tingkatan 

sebagai suatu dimensi psikologis yang kompleks.  

Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara bertahap 

sesuai dengan tingkatan perkembangan kemandirian tersebut dan perlu 

pembiasaan yang berulang-ulang. Longiver (Asrori, 2004) mengemukakan 

tingkatan kemandirian beserta ciri-cirinya sebagai berikut: 

a. Tingkat Impulsif dan Melindungi Diri 
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Ciri-ciri tingkat ini adalah: 

1) Peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari 

interaksi dengan orang lain. 

2) Mengikuti aturan secara oportunistik dan herodistik. 

3) Berfikir tidak logis dan tertegun pada cara berfikir tertentu 

(stereotype). 

4) Cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum game. 

5) Cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta 

lingkungannya. 

b. Tingkat Konformistik 

Ciri-ciri tingkatan ini adalah: 

1) Peduli terhadap penampilan diri dan penampilan sosial. 

2) Cenderung berfikir stereotype dan klise. 

3) Peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal. 

4) Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian. 

5) Menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya 

introspeksi. 

6) Perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal. 

7) Takut tidak diterima kelompok. 

8) Tidak sensitif terhadap keindividualan. 

9) Merasa berdosa apabila melanggar aturan. 

c. Tingkat Sadar Diri 

Ciri-ciri tingkatan ini adalah: 
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1) Mampu berfikir alternatif. 

2) Melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. 

3) Peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada. 

4) Menekankan pada pentingnya pemecahan masalah. 

5) Memikirkan cara hidup. 

6) Penyesuaian terhadap situasi dan peranan. 

d. Tingkat Saksama 

Ciri-ciri tingkatan ini adalah: 

1) Bertindak atas dasar nilai-nilai internal. 

2) Mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. 

3) Mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri 

sendiri maupun orang lain. 

4) Sadar akan tanggungjawab. 

5) Mampu melakukan kritik dan penilaian diri. 

6) Peduli akan hubungan mutualistik. 

7) Memiliki tujuan jangka panjang. 

8) Cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial. 

9) Berfikir lebih kompleks dan atas dasar pola analitis. 

e. Tingkat Individualistis 

Ciri-ciri tingkat ini adalah: 

1) Peningkatan kesadaran individualitas. 

2) Kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan 

ketergantungan. 
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3) Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. 

4) Mengenal eksistensi perbedaan individual. 

5) Mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan. 

6) Membedakan kehidupan inetrnal dengan kehidupan luar dirinya. 

7) Mengenal kompleksitas diri. 

8) Peduli akan perkembangan dan maslah-masalah sosial. 

f. Tingkat Mandiri 

Ciri-ciri tingkat ini adalah: 

1) Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. 

2) Cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri 

maupun orang lain. 

3) Peduli terhadap pemahaman abstrak, seperti keadilan sosial. 

4) Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. 

5) Toleran terhadap ambiguitas. 

6) Peduli akan pemenuhan diri (self-fulfilment). 

7) Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. 

8) Responsif terhadap kemandirian orang lain. 

9) Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain. 

10) Mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan 

keceriaan. 

Fatimah (2006) tingkat kemandirian anak usia dini berkembang 

sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Pada anak usia 3-4 tahun dapat 

melatih kemandirian melalui kegiatan memakai kaos kaki dan sepatu 
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sendiri, membereskan mainan setelah selesai bermain. Seiring 

bertambahnya usia akan bertambah pula tingkat kemandirian anak, yaitu: 

a. Kemampuan berfikir objektif 

b. Tidak mudah dipengaruhi 

c. Berani mengambil keputusan 

d. Tumbuh rasa percaya diri 

e. Tidak bergantung pada orang lain 

Tingkat kemandirian anak harus dilalui oleh anak tahap demi tahap 

dengan pengawasan dan bimbingan dari orangtua. Pengertian, pemberian 

kasih sayang dan pemberian dorongan dapat diberikan menggunakan kata-

kata pujian yang tulus tetapi tidak berlebihan. Hal ini dapat menajdi 

reward untuk meningkatkan motivasi anak menjadi lebih baik. 

Menurut Anderson, dkk (2003) dalam penelitiannya yang berjudul 

Developing Independent Learning In Children Aged 3-5, menyatakan 

bahwa pengembangan belajar mandiri di Pembibitan bahasa Inggris dan 

kelas Penerimaan berhubungan dengan pengembangan berbagai 

kemampuan yang terlibat dalam mengatur diri sendiri, pembelajaran 

kemandirian dikonseptualisasikan dalam hal penelitian dan teori yang 

berkaitan untuk pengembangan kemampuan metakognitif dan disposisi. 

Metakognisi mengacu pada beberapa tingkat kemandirian, yaitu: 

a. Keterampilan kompleks 

b. Pemahaman dan disposisi 
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Yaitu pemahaman yang menggabungkan pengembangan pengolahan 

kesadaran kognitif anak. 

c. Pengetahuan tentang berpikir dan belajar 

d. Pengetahuan tentang tugas dan strategi 

e. Kemampuan merancang dan memilih strategi 

Yaitu kemampuan merancang dan memilih strategi yang tepat untuk 

mengelola keefektifan proses berpikir dalam belajar.  

f. Kemampuan dalam pemecahan masalah 

Menurut beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa selain 

aspek emosi, terdapat juga aspek kemandirian yang lainnya yaitu aspek 

ekonomi, aspek intelektual, dan aspek sosial yang menunjang kemandirian 

anak usia dini dengan bimbingan yang dilakukan sedini mungkin untuk 

mencapai kemandirian anak yang sesuai dengan tahapan usianya. 

Kemandirian juga dapat dilihat dari indikator-indikator yang merupakan 

serangkaian kegiatan yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam 

kemampuan fisik, percaya diri, bertanggungjawab, disiplin, pandai 

bergaul, saling berbagi dan mampu mengendalikan emosi. 

Kemandirian anak usia dini juga terdiri dari beberapa tahap yang 

saling berkesinambungan dimulai dari berfikir tidak logis, berfikir klise, 

berfikir tentang pemecahan masalah, sadar akan tanggungjawab, toleransi 

terhadap diri sendiri dan orang lain, bersikap realistik dan objektif, mampu 

menyelesaikan tugas sehari-hari sesuai dengan tahap perkembangannya. 
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3. Ciri-ciri Kemandirian 

Kemandirian akan mengantarkan anak memiliki kepercayaan diri 

dan motivasi instrinsik yang tinggi. Kemandirian yang terkait dengan 

aspek kepribadian yang lain harus dilatih pada anak sedini mungkin agar 

tidak menghambat tugas-tugas perkembangan anak selanjutnya. Seorang 

anak usia dini dapat dikatakan mandiri apabila anak tersebut telah 

memperlihatkan ciri-ciri tertentu. Wiyani (2013) mengemukakan bahwa 

ciri- ciri kemandirian anak usia dini berkaitan dengan aspek dan 

komponen kemandirian anak usia dini, yaitu: 

a. Memiliki kepercayaan kepada diri sendiri 

Anak yang memiliki rasa percaya diri memiliki keberanian untuk 

melakukan sesuatu dan menentukan pilihan sesuai dengan 

kehendaknya sendiri dan bertanggungjawab terhadap konsekuensi 

yang dapat ditimbulkan karena pilihannya. Kepercayaan diri ini sangat 

terkait dengan kemandirian anak. 

b. Memiliki motivasi intrinsik yang tinggi 

Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri 

untuk melakukan suatu perilaku maupun perbuatan. Motivasi intrinsik 

ini pada umumnya lebih kuat dan abadi dibandingkan dengan motivasi 

ekstrinsik walaupun kedua jenis motivasi tersebut bisa juga berkurang 

dan bertambah. Motivasi yang datang dari dalam akan mampu 

menggerakkan anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. 
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c. Mampu dan berani menentukan pilihannya sendiri 

Anak yang berkarakter mandiri memiliki kemampuan dan keberanian 

dalam menentukan pilihannya sendiri. Contohnya seperti memilih 

makanan yang akan dimakan, memilih baju yang akan dipakai, dan 

dapat memilih mainan yang akan digunakan untuk bermain, serta 

dapat memilih mana sandal untuk kaki kanan dan mana sandal untuk 

kaki kiri. 

d. Kreatif dan inovatif 

Kreatif dan inovatif pada anak usia dini merupakan salah satu ciri 

anak memiliki karakter mandiri, seperti dalam melakukan sesuatu atas 

kehendak sendiri tanpa disuruh oleh orang lain, tidak bergantung 

terhadap orang lain dalam melakukan sesuatu, menyukai dan selalu 

ingin mencoba hal-hal yang baru. 

e. Bertanggungjawab menerima konsekuensi yang menyertai pilihannya 

Pada saat anak usia dini mengambil keputusan atau pilihan, tentu ada 

konsekuensi yang melekat pada pilihannya. Anak yang mandiri akan 

bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya apapun yang 

terjadi. Bagi anak usia dini, tanggungjawab tersebut dilakukan dalam 

taraf yang wajar. Misalnya, tidak menangis ketika salah mengambil 

mainan dan dengan senang hati menukar dengan mainan lain yang ia 

inginkan. 

 

 



33 
 

 
 

f. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

Bagi anak yang memiliki karater mandiri, ia akan cepat menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya yang baru. Misalnya, tidak menangis dan 

tetap bisa belajar walaupun tidak ditunggui di sekolah. 

g. Tidak bergantung pada orang lain 

Anak yang memiliki karakter mandiri selalu ingin mencoba sendiri 

dalam melakukan segala sesuatu, tidak bergantung kepada orang lain 

dan tahu kapan waktunta meminta bantuan kepada orang lain. Setelah 

anak berusaha melakukannya sendiri tetapi tidak mampu untuk 

mendapatkannya, barulah dia akan meminta bantuan kepada orang 

lain. Contohnya, seperti pada saat anak akan mengambil mainan yang 

jauh dari jangkauannya. 

Karakter mandiri ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk 

mengambil inisiatif dan mengatasi masalah, penuh ketekunan, 

memperoleh kepuasan dari usahanya, serta ingin melakukan sesuatu tanpa 

bantuan orang lain. Yamin dan Sanan (2010) berpendapat bahwa anak usia 

dini yang mandiri dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Dapat melakukan segala aktifitasnya secara sendiri meskipun tetap 

dengan pengawasan orang dewasa. 

b. Dapat membuat keputusan dan pilihan sesuai dengan pandangan, 

pandangan itu sendiri diperolehnya dari melihat perilaku atau 

perbuatan orang-orang disekitarnya. 

c. Dapat bersosialisasi dengan orang lain tanpa perlu ditemani orangtua. 
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d. Dapat mengontrol emosinya bahkan dapat berempati terhadap orang 

lain. 

Kemandirian akan mengantarkan anak-anak memiliki kepercayaan 

diri dan motivasi yang kuat untuk kehidupan selanjutnya. Apabila anak- 

anak telah menunjukkan ciri-ciri kemandiriannya, maka orangtua harus 

memupuk dan membantu anak untuk mempertahankan kemandirian 

menjadi suatu karakter yang kuat bagi anak. Menurut Wiyani (2013) 

kemandirian bagi anak usia dini sangat terkait dengan kemampuan seorang 

anak dalam menyelesaikan suatu masalah.  Kemandirian mempunyai 

komponen utama yang penting bagi masa depan anak, yaitu: 

a. Bebas, yaitu bertindak atas kehendaknya sendiri dan tidak bergantung 

pada orang lain. 

b. Berinisiatif, yaitu mampu berfikir dan bertindak secara rasional, 

kreatif, dan penuh inisiatif. 

c. Progresif dan ulet. 

d. Mampu mengendalikan diri dari dalam (Internal Locus of Control). 

e. Memiliki kemantapan diri (Self Esteem, Self Confidence). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ciri-ciri kemandirian sangat erat kaitannya dengan komponen-komponen 

yang membentuk kemandirian pada anak. Anak memerlukan kebebasan, 

inisiatif, progresif, kontrol diri dan keteguhan diri untuk menjadi pribadi 

yang mandiri. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian 

Karakter mandiri yang dimiliki oleh anak usia dini akan sangat 

bermanfaat bagi mereka dalam melakukan prosedur-prosedur keterampilan 

dan bergaul dengan orang lain. Anak-anak yang tidak dilatih mandiri sejak 

usia dini akan menjadi individu yang tergantung dengan orang lain sampai 

remaja, bahkan sampai dewasa. Orang tua dan orang dewasa yang berada 

di lingkungan anak perlu memahami faktor-faktor yang dapat mendorong 

timbulnya kemandirian pada anak untuk membentuk karakter mandiri pada 

anak secara efektif dan seoptimal mungkin. Wiyani (2013) mengemukakan 

bahwa faktor-faktor yang mendorong timbulnya kemandirian pada anak 

dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal ini terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi fisiologis dan 

kondisi psikologis. 

1) Kondisi Fisiologis 

Kondisi fisiologis yang berpengaruh antara lain 

keadaan tubuh, kesehatan jasmani, dan jenis kelamin. Pada 

umumnya, anak yang sakit lebih bersikap tergantung daripada 

orang yang tidak sakit. Lamanya anak sakit pada masa bayi 

menajdikan orangtua sangat memperhatikannya. Anak yang 

menderita sakit atau lemah otak akan mengundang kasihan 

yang berlebihan dibandingkan yang lain sehingga dia 
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mendapatkan pemeliharaan yang lebih, dan itu sangat 

berpengaruh terhadap keamndirian anak. 

Jenis kelamin anak juga berpengaruh terhadap 

kemandiriannya. Pada anak perempuan terdapat dorongan 

untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada orangtua, 

tetapi dengan statusnya sebagai anak perempuan, mereka 

dituntut untuk bersikap pasif, berbeda dengan anak laki-laki 

yang agresif dan ekspansif, akibatnya anak perempuan berada 

lebih lama dalam ketergantungan daripada anak laki-laki. 

2) Kondisi Psikologis 

Meskipun kecerdasan atau kemampuan berfikir seorang 

anak dapat diubah atau dikembangkan melalui lingkungan, 

sebagain ahli berpendapat bahwa faktor bawaan juga 

berpengaruh tergadap keberhasilan lingkungan dalam 

mengembangkan kecerdasan seorang anak. Pandangan yang 

demikian dalam perspektif ilmu pendidikan dikenal dengan 

paradigma nativisme. Kecerdasan dan kemampuan berfikir 

seorang anak dipengaruhi oleh lingkungannya dikenal dengan 

paradigma empirisme. Perpaduan antara keduanya adalah 

paradigma konvergensi. 

Kecerdasan dan kemampuan kognitif berpengaruh 

terhadap pencapaian kemandirian seorang anak. Hal ini 

disebabkan kemampuan bertindak dan mengambil keputusan 
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yang dilakukan oleh seorang anak hanya mungkin dimiliki 

oleh anak yang mampu berfikir dengan saksama tentang 

tindakannya. Dengan demikian, kecerdasan atau kemampuan 

kognitif yang dimiliki seorang anak memiliki pengaruh 

terhadap pencapaian kemandirian anak. 

 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal meliputi lingkungan, rasa cinta dan kasih sayang 

orangtua terhadap anaknya, pola asuh orangtua dalam keluarga, dan 

faktor pengalaman dalam hidup. 

1) Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan 

dalam pembentukan kemandirian anak usia dini. Lingkungan 

yang baik dapat menjadikan cepat tercapainya kemandirian anak. 

Keluarga sebagai lingkungan terkecil bagi anak merupakan 

lingkungan yang sangat berpengaruh dalam kemandirian anak. 

Dengan pemberian stimulasi yang terarah dan teratur di 

lingkungan keluarga, anak akan lebih cepat mandiri 

dibandingkan dengan anak yang kurang dalam mendapat 

stimulasi. 

2) Rasa Cinta dan Kasih Sayang 

Rasa cinta dan kasih sayang orangtua kepada anak 

hendaknya diberikan sewajarnya karena hal itu dapat 
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mempengaruhi mutu kemandirian anak. Apabila rasa cinta dan 

kasih sayang diberikan berlebihan, anak akan menjadi kurang 

mandiri. Apabila orangtua kurang memenuhi kebutuhan anak 

untuk mandiri maka orangtua telah menciptakan hambatan pada 

perkembangan alamiah anak untuk mengenal dunia dan 

membangun kepercayaan diri. 

Masalah tersebut dapat diatasi apabila interaksi antara 

anak dan orangtua berjalan dengan lancar dan baik. Interaksi 

yang baik tersebut dapat menjadikan anak menjadi mandiri. 

Orang tua yang memiliki wawasan luas, mau belajar, dan peduli 

dengan pendidikan anaknya akan dapat memberikan informasi 

yang baik pula kepada anaknya karena orangtua tersebut dapat 

menerima segala informasi dari luar terutama tentang mendidik 

anak menjadi mandiri. 

3) Pola Asuh Orangtua dalam Keluarga 

Pembentukan karakter kemandirian anak tidak terlepas 

dari peran orangtua dan pengasuhan yang diberikan orangtua 

terhadap anaknya. Apabila seorang anak sejak kecil dilatih untuk 

mandiri, ia tidak akan merasa takut ketika harus keluar dari 

asuhan orangtua untuk hidup mandiri. Pola asuh ayah dan ibu 

mempunyai peran nyata dalam membentuk karakter mandiri 

anak usia dini. Toleransi yang berlebihan, pengasuhan yang 
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berlebihan dari orangtua yang terlalu keras kepada anak dapat 

menghambat pencapaian kemandiriannya. 

4) Pengalaman dalam Kehidupan 

Pengalaman dalam kehidupan anak meliputi 

pengalaman di lingkungan sekolah dan masyarakat. Lingkungan 

sekolah berpengaruh terhadap pembentukan kemandirian anak, 

baik melalui hubungan dengan teman maupun hubungan dengan 

guru. Interaksi anak dengan teman sebaya di lingkungan sekitar 

juga berpengaruh terhadap kemandiriannya, begitu juga dengan 

pengaruh teman sebaya di sekolah. Dalam perkembangan sosial, 

anak mulai memisahkan diri dari orangtuanya dan mengarah 

kepada teman sebaya. Maka pada saat itu, anak telah memulai 

perjuangan memperoleh kebebasan. Dengan demikian, melalui 

hubungan dengan teman sebaya, anak akan belajar berfikir 

mandiri. 

Faktor budaya dan kelas sosial juga dapat 

mempengaruhi kemandirian anak  usia dini. Seorang anak dalam 

ruang lingkup tempat tinggalnya mengalami tekanan untuk 

mengembangkan suatu pola kepribadian tertentu sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan oleh budayanya. Kelas sosial, 

termasuk kelas ekonomi dan kelas pendidikan juga 

mempengaruhi ketergantungan anak pada orangtua. Pengaruh 

kelas sosial terhadap pembentukan kemandirian terlihat dari 
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golongan priyayi dan nonpriyayi yang sejak usia 12 tahun lebih 

mandiri dari anak-anak dalam keluarga priyayi. 

Kemandirian merupakan salah satu karakter kepribadian yang tidak 

dapat berdiri sendiri. Kemandirian erat kaitannya dengan karakter percaya 

diri dan berani. Seseorang yang percaya diri akan mudah dalam 

menghadapi pilihan dan mengambil keputusan serta bersedia menerima 

konsekuensi yang dipilihnya. Anak yang tidak diajarkan maupun dilatih 

untuk menjadi individu yang mandiri akan menjadi individu yang selalu 

tergantung dengan orang lain. Kemandirian sangat penting bagi kehidupan 

anak untuk menguasai kemampuan-kemampuan sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak. Penerapan kemandirian pada anak memerlukan 

pemahaman orangtua mengenai kemandirian. Orangtua harus mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya kemandirian pada anak, 

agar penanaman kemandirian dapat dilakukan secara efektif.  

Soetjiningsih (1995) mengemukakan ada beberapa faktor yang 

berpengaruh pada tingkat kemandirian anak usia sekolah yang terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Yaitu faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri, meliputi: 

1) Emosi 

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan 

tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang lain. 
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2) Intelektual 

Faktor ini ditunjukkan dengan kemampuan menghadapi berbagai 

masalah yang dihadapi. 

b. Faktor Eksternal 

Merupakan hal-hal yang datang atau ada dari luar diri anak itu sendiri 

meliputi: 

1) Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan 

tercapainya atau tidak tingkat kemandirian anak usia sekolah. 

Lingkungan yang baik akan meningkatkan cepat tercapainya 

kemandirian anak. 

2) Karakteristik Sosial 

Karateristik sosial dapat mempengaruhi tingkat kemandirian anak 

misalnya tingkat kemandirian anak dari keluarga miskin berbeda 

dengan anak dari keluarga kaya. 

3) Stimulasi 

Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih 

cepat mandiri dibanding anak yang kurang atau tidak 

mendapatkan stimulasi. 

4) Pola Asuh 

Anak dapat mandiri akan membutuhkan kesempatan, dukungan 

dan dorongan. Peran orangtua sebagai pengasuh sangat 

diperlukan bagi anak sebagai penguat perilaku yang telah 
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dilakukannya. Oleh karena itu pola pengasuhan merupakan hal 

yang penting dalam pembentukan kemandirian anak. 

5) Cinta dan Kasih Sayang 

Cinta dan kasih sayang kepada anak hendaknya diberikan 

sewajarnya karena ini akan mempengaruhi kemandirian anak. 

Apabila diberikan secara berlebihan maka akan menjadikan anak 

kurang mandiri. 

6) Kualitas Interaksi Anak-Orangtua 

Interaksi dua arah antara anak dan orantua dapat menyebabkan 

anak menjadi mandiri. 

7) Pendidikan Orangtua 

Karena dengan pendidikan yang baik, orangtua dapat menerima 

segala informasi dari luar terutama cara memandirikan anak. 

8) Status Pekerjaan Ibu 

Apabila ibu bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah maka ibu 

tidak bisa memantau kemandirian anak sesuai perkembangan 

usianya. 

Asrori (2004) kemandirian bukan semata-mata merupakan 

pembawaan yang melekat pada diri individu sejak lahir namun ada 

sejumlah faktor yang berpengaruh bagi perkembangan kemandirian, yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Gen atau keturunan orangtua 

Orangtua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali 

menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Namun, faktor 

keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada yang 

berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian 

orangtua yang menurun ke anaknya, melainkan sifat orang tuanya 

muncul berdasarkan cara orangtua mendidik anaknya. 

b. Pola asuh orangtua 

Cara orangtua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi 

perkembangan kemandirian anak. Orangtua yang banyak melarang 

atau mengeluarkan kata “jangan” kepada anak tanpa disertai 

dengan penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan 

kemandirian anak. Orangtua yang menciptakan suasana aman 

dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong kelancaran 

perkembangan anak. Demikian juga, orangtua yang cenderung 

sering membandingkan anak yang satu dengan lainnya akan 

berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan kemandirian 

anak. 

c. Sistem pendidikan di sekolah 

Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan 

demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi 

tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian. 

Demikian juga, proses pendidikan yang banyak menekankan 
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pentingnya pemberian sanksi atau hukuman (punishment) juga 

dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. Proses 

pendidikan yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap 

potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan kompetensi positif 

akan memperlancar perkembangan kemandirian anak. 

d. Sistem kehidupan di masyarakat 

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya 

hierarki struktur sosial, merasa kurang aman serta kurang 

menghargai manifestasi potensi anak dapat menghambat 

perkembangan kemandirian anak. Apabila lingkungan masyarakat 

aman, menghargai ekpresi potensi anak dan tidak terlalu hierarkis 

akan merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian 

anak. 

Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor status kerja ibu melainkan banyak 

faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan kemandirian yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal yang keduanya saling berkaitan. 

 

5. Manfaat Kemandirian 

Anak-anak yang berkembang dengan kemandirian secara normal 

akan memiliki kecenderungan yang positif dalam menghadapi masa depan 

yang penuh tantangan. Anak yang mandiri cenderung berprestasi karena 

anak mandiri dalam menyelesaikan tugas tidak tergantung pada orang lain 
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yang pada akhirnya anak mampu menumbuhkan rasa percaya diri, dan 

yakin apabila mendapat masalah mampu menyelesaikannya dengan baik. 

Melalui kemandirian anak dapat tumbuh menjadi orang yang mampu 

berfikir serius serta mampu merealisasikan apa yang diinginkan.  

Tidak hanya untuk memudahkan dalam menjalankan tugas sehari-

hari, menurut Fatimah (2006) kemandirian memiliki manfaat yang penting 

bagi anak, diantaranya yaitu: 

a. Kemampuan berfikir objektif 

Seorang anak yang mandiri akan dapat membedakan antara 

kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Dalam melakukan 

penilaian terhadap sesuatu, anak yang mandiri akan berfikir menurut 

objek yang ia temui. Dengan demikian, kemandirian akan membawa 

anak pada sikap profesional ketika kelak tumbuh dewasa dan 

menghadapi dunia yang lebih luas. 

b. Tidak mudah dipengaruhi 

Pendirian yang kuat juga akan dimiliki oleh seorang anak apabila anak 

tersebut telah memiliki sifat mandiri. Seseorang yang mandiri, akan 

mempunyai penilaian dan pandangan terhadap sesuatu hal sesuai 

dengan apa yang mereka fikirkan, bukan atas dasar dari pemikiran 

orang lain. Pendirian yang kuat pada anak yang mandiri mendorong 

anak untuk berfikir dan berpendapat sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat dan tepat menurut mereka, sehingga dalam 



46 
 

 
 

pengambilan keputusan tidak mudah dipengaruhi dan dibodohi oleh 

orang lain. 

c. Berani mengambil keputusan 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan dihadapkan dengan 

berbagai pilihan. Salah satu fungsi kemandirian yaitu untuk membantu 

seseorang dalam mengambil keputusan. Seseorang yang tidak mandiri 

tidak akan berani mengambil keputusan dan menghadapi konsekuensi 

dari keputusan yang telah ia pilih, sedangkan seseorang yang mandiri 

akan berani mengambil keputusan dan bertanggungjawab atas 

pilihannya tersebut. Pribadi yang mandiri akan mampu melakukan 

sesuatu hal sendiri, mengambil keputusan dengan pertimbangan- 

pertimbangan yang matang dan tetap memperhatikan orang lain. 

d. Tumbuh rasa percaya diri 

Seseorang yang mampu melakukan kegiatan sehari-hari sendiri akan 

mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi daripada seseorang 

yang selalu dibantu dalam hidupnya. Kepuasan terhadap sesuatu yang 

berhasil dilakukan atau diselesaikan oleh seseorang akan 

meningkatkan tumbuhnya rasa percaya diri. Rasa percaya diri sangat 

penting dan berpengaruh terhadap perilaku dan kesuksesan seseorang 

baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 

e. Tidak bergantung pada orang lain 

Segala sesuatu yang dilakukan sendiri akan memberikan rasa bangga 

terhadap diri sendiri. Seseorang yang memiliki kepribadian mandiri 
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tidak akan bergantung terhadap orang lain selama ia mampu 

mengerjakan kegiatan dan tanggungjawabnya sendiri. Melalui 

kemandirian anak akan belajar bagaimana cara menghargai orang lain, 

karena setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing. 

Sejalan dengan pendapat Parker (2005) bahwa kemandirian 

memberikan manfaat yang sangat postif bagi anak, diantaranya yaitu  

a. Membantu anak dalam mengembangkan rasa bangga terhadap 

pencapaian kompetensi anak. 

b. Membantu anak dalam menghadapi tantangan dan kemampuan 

bertahan hidup. 

c. Meningkatkan rasa ingin tahu dan melakukan percobaan dengan 

berbagai resiko serta menemukan alternatif-alternatif baru dalam 

menghadapi sesuatu. 

d. Meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan emosi. 

e. Belajar menetapkan batas-batas untuk diri sendiri dalam segala hal. 

f. Melatih anak menjadi pribadi yang otonom. 

g. Melatih anak untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab. 

Surya (Marini, 2011) mengemukakan pribadi yang mandiri 

mempunyai fungsi pokok, yaitu : 

a. Mengenal diri sendiri dan lingkungan 

Mengenal diri sendiri dan lingkungan meliputi kemampuan mengenal 

terhadap keadaan, potensi, kecenderungan, kekuatan dan kelemahan 

diri sendiri seperti apa adanya. Di samping itu fungsi ini juga 
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mencakup pengenalan terhadap berbagai kondisi objektif yang ada di 

luar diri sendiri, khususnya didalam lingkungan hidup sehari-hari, 

dimana anak usia balita akan lebih banyak berada dalam lingkungan 

keluarga. 

b. Menerima diri dan lingkungan 

Agar individu yang bersangkutan bersikap positif dan dinamik 

terhadap kondisi objektif yang ada di lingkungannya. Sikap menerima 

secara positif dinamik ini perlu didahului oleh pengenalan diri dan 

lingkungan sebagai mana fungsi yang pertama individu dituntut pula 

untuk menerima lingkungannya secara positif dan dinamik, 

penerimaan yang positif dinamik akan membebaskan diri dari sikap 

tunduk dan menyerah terhadap kondisi lingkungan yang kurang 

menguntungkan. 

c. Mengambil keputusan 

Kemampuan individu untuk menetapkan satu pilihan dari berbagai 

kemungkinan yang berdasarkan pertimbangan yang matang. 

d. Mengarahkan diri sendiri 

Menuntut kemampuan individu untuk mencari dan menempuh jalan 

agar apa yang menjadi kepentingan dirinya dapat terselenggarakan 

dengan positif dan dinamik. 

e. Perwujudan diri 

Merupakan kebetulan dan kemantapan dari perwujudan keseluruhan 

fungsi-fungsi tersebut diatas. Bila fungsi ini telah terbina pada 
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individu, maka individu tersebut mampu merencanakan dan 

menyelenggarakan kehidupan diri sendiri, baik sehari-hari maupun 

dalam jangka menengah dan jangka panjang, sehingga segenap 

kemampuan dan potensi yang dimiliki dapat berkembang secara 

optimal. 

Kemandirian akan mendukung anak belajar memahami pilihan 

perilaku serta resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Anak yang 

mandiri mampu mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik 

dan tidak baik. Memiliki rasa mampu berarti memiliki sumber daya, 

kesempatan, dan mempengaruhi keadaan hidupnya sendiri yang akan 

mengantarkan anak usia dini menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri.  

Menurut Kartadinata (Asrori, 2004) kemandirian sangat penting 

untuk perkembangan anak karena seiring dengan perkembangan jaman 

semakin banyak gejala negatif yang dapat menjauhkan individu dari 

kemandirian. Fungsi kemandirian adalah untuk menghindari gejala-gejala 

sebagai berikut: 

a. Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat 

sendiri yang ikhlas. 

Perilaku seperti ini akan mengarah pada perilaku formalistik dan 

ritualistik serta tidak konsisten. Situasi seperti ini akan 

menghambat pembentukan etos kerja dan etos kehidupan yang 

mapan sebagai salah satu ciri dari kualitas sumber daya dan 

kemandirian manusia. 
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b. Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup. 

Manusia mandiri bukanlah manusia yang lepas dari lingkungannya, 

melainkan manusia yang bertransenden terhadap lingkungannya. 

Ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup merupakan gejala 

perilaku impulsif yang menunjukkan bahwa kemandirian 

masyarakat masih rendah. 

c. Sikap hidup konformistik tanpa pemahaman dan konformistik 

dengan mengorbankan prinsip. 

Gejala mitos bahwa segala sesuatu dapat diatur yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat merupakan petunjuk adanya 

ketidakjujuran berfikir dan  bertindak serta kemandirian yang 

masih rendah. 

Kemandirian individu tercermin dalam cara berfikir dan bertindak, 

mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri 

serta menyesuaikan diri secara konstruktif dengan norma yang berlaku di 

lingkungannya. Wiyani (2013) mengemukakan bahwa kemandirian pada 

anak usia dini berfungsi untuk membentuk anak menjadi pribadi yang 

berkualitas, yaitu: 

a. Memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan. 

b. Berani memutuskan sesuatu atas pilihannya sendiri. 

c. Bertanggungjawab menerima konsekuensi yang menyertai pilihannya. 

d. Memiliki rasa percaya diri. 

e. Mampu mengarahkan diri. 
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f. Mampu mengembangkan diri. 

g. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

h. Berani mengambil resiko atas pilihannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian mempunyai fungsi yang sangat penting bagi individu dalam 

mempersiapkan diri untuk dapat menjalani masa depannya dengan baik 

dimulai dari mengenal diri sendiri dan lingkungan hingga perwujudan atas 

rencana jangka panjang sehingga kemampuan dan potensi yang dimiliki 

dapat berkembang optimal serta terhindar dari gejala-gejala perilaku 

negatif yang dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. 

 

6.  Penanaman Kemandirian pada Anak Usia Dini 

Seorang ibu merupakan guru pertama dan utama bagi anak karena 

ibu yang mempunyai kesempatan paling banyak untuk membentuk 

kepribadian dan kemampuan anak. Kemandirian merupakan kebutuhan 

utama manusia yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Kemandirian 

perlu diajarkan kepada anak sejak usia dini secara perlahan. Perlu langkah-

langkah yang tepat dan dipersiapkan dengan matang untuk membantu anak 

dalam mencapai kepribadian yang mandiri. Cara membentuk kepribadian 

anak diantaranya adalah dengan melakukan pendekatan, seperti 

memberikan kasih sayang yang dibutuhnkan oleh anak, trial and error dan 

memberikan contoh langsung kepada anak.  
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Menurut Munandar (1983) kebutuhan bayi akan rangsangan-

rangsangan sensorik dan kegiatan motorik menggunakan panca indera 

seperti melihat macam-macam objek, mendengarkan macam-macam 

bunyi, meraba dan mencium merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan 

oleh anak sama halnya dengan kebutuhan kasih sayang dari orangtua. 

Seorang ibu cukup mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengamati 

dan mengenal anakny sebagai individu, bukan hanya sebagai anggota 

kelompok. Merangsang perkembangan mental anak dengan memberi 

dorongan, pujian dan kasih sayang untuk meningkatkan harga diri anak. 

Anak yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi-

potensinya secara optimal akan tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, 

produktif dan kreatif, sehingga mereka akan lebih mampu menghadapi 

macam-macam masalah dan tantangan hidup. 

Yamin dan Sanan (2010) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam menanamkan kemandirian pada anak 

sejak dini sebagai berikut: 

a. Kepercayaan 

Suasana sekolah yang terlihat asing dan berat bagi anak-anak 

karena harapan orangtua dan guru agar menjadi anak yang baik, maka 

perlu ditanamkan rasa percaya diri dalam diri anak-anak dengan 

memberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang mampu 

dilakukan sendiri. 
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b. Kebiasaan 

Memberikan kebiasaan yang baik kepada anak sesuai dengan 

usia dan tingkat perkembangannya, misal membuang sampah pada 

tempatnya, melayani diri sendiri, mencuci tangan, meletakkan alat 

permainan pada tempatnya. 

c. Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal penting dalam menjelaskan tentang 

kemandirian pada anak dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui 

komunikasi yang baik, pesan dari orangtua atau orang dewasa akan 

lebih mudah tersampaikan. 

d. Disiplin 

Kemandirian erat kaitannya dengan disiplin yang merupakan 

proses yang dilakukan dengan pengawasan dan bimbingan orangtua 

dan guru secara konsisten. Disiplin yang konsisten dengan bantuan 

dari orangtua dan guru untuk mengerjakan sesuatu sendiri pada masa 

yang akan datang akan menjadi kebiasaan bagi anak untuk 

menyelesaikan sesuatu sendiri. Anak yang tidak mandiri cenderung 

tidak percaya diri dan tidak mampu menyelesaikan tugas hidupnya 

dengan baik. 

Fatimah (2006) mengemukakan bahwa mengingat banyaknya 

dampak positif bagi perkembangan individu, kemandirian sebaiknya 

diajarkan pada anak sedini mungkin sesuai kemampuannya. Latihan 
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kemandirian yang diberikan kepada anak harus disesuaikan dengan usia 

anak. Pada anak usia 3-4 tahun, latihan kemandirian dapat berupa: 

a. Membiarkan anak memasang kaos kaki dan sepatu sendiri. 

b. Membereskan mainan setiap kali selesai bermain. 

c. Mengambil minum sendiri. 

d. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. 

Banyak ibu yang menganggap bahwa tugas utama seorang ibu 

adalah merawat anaknya, menjaga kesehatannya, memperhatikan gizi 

makanan di rumah, mengusahakan agar pakaian anak selalu rapi dan 

bersih, mengajarkan sopan santun dan tata pergaulan tanpa memperhatikan 

hal-hal yang dapat dilakukan oleh ibu untuk merangsang perkembangan 

intelektual anak sebelum mereka masuk sekolah. Sikap orangtua sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Semua sikap yang 

diberikan orang tua terhadap anak mempunyai dampak baik positif 

maupun negatif terhadap anak. Sikap yang diberikan secara berlebihan 

kepada anak akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan 

anak. Munandar (1983) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

perlakukan atau sikap orangtua yang dapat menghambat perkembangan 

kemandirian anak, yaitu: 

a. Overprotection/ overaffection 

Merupakan sikap orangtua yang terlalu melindungi anka, memberi 

afeksi secara berlebihan. Hal ini dapat dinyatakan dengan terlalu 

mendominir anak, terlalu menuruti dan memanjakan anak. 
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b. Overanxiety 

Merupakan sikap orangtua yang terlalu khawatir, terlalu takut tentang 

keadaan anaknya, sehingga anak kurang mempunyai kebebasan untuk 

bergerak. 

c. Overauthority 

Merupakan sikap orangtua yang secara berlebihan memaksakan 

otoritasnya terhadap anak, menuntut bahwa anak selalu berbuat sesuai 

dengan fikiran dan kehendak orangtua. 

d. Perfectionism 

Merupakan sikap orangtua yang hanya merasa puas apabila segala 

sesuatu yang dikerjakan oleh anak dapat tercapai secara sempurna. 

Orangtua selalu mendorong anak untuk mencapai target setinggi-

tingginya. 

e. Overresponsibility 

Merupakan sikap orangtua yang menginginkan anak memiliki 

tanggungjawab yang lebih besar daripada kapasitas tanggungjawab 

yang dapat dipikul oleh anak pada usia dan taraf perkembangannya. 

f. Rejection 

Merupakan sikap orangtua secara sadar maupun tidak sadar dalam 

penolakan terhadap anak. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa 

rendah diri dan minder. 
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g. Ambivalence  

Merupakan sikap orang tua yang tidak konsisten terhadap anak. 

Pengasuhan yang diberikan orangtua tidak tetap, sehingga anak 

kebingungan dalam menentukan panutan dan tidak mempunyai 

pegangan atau patokan. Hal ini dapat menyebabkan anak kesusahan 

untuk membedakan tindakan yang benar dan yang salah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut penanaman kemandirian 

anak perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti 

kepercayaan, kebiasaan, komunikasi dan disiplin yang dilakukan secara 

konsisten dengan penuh kasih sayang dan pengertian dari orangtua dan 

orang dewasa di lingkungan sekitar anak untuk meningkatkan rasa percaya 

diri anak dalam melakukan segala kegiatan dan menyelesaikan segala 

masalahnya.  

Sikap orangtua yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap 

perkembangan kepribadian anak. Perhatian yang diberikan secara 

berlebihan, terlalu menuruti permintaan dan memanjakan anak, terlalu 

khawatir sehingga anak kurang leluasa bergerak, memaksakan kehendak 

terhadap anak, sering menginginkan kesempurnaan dan menuntut anak 

untuk bertanggungjawab secara berlebihan akan menghambat 

perkembangan anak. 

Hal penting yang harus diberikan kepada anak yaitu keyakinan 

bahwa anak-anak dapat mengerjakan hal-hal yang ingin dilakukannya dan 

kesepakatan antara anak dan orangtua mengenai hal-hal baik dan buruk. 
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Melalui kedekatan seorang ibu dan anak diharapkan ibu mampu 

membimbing dan mendidik anak serta mengarahkan anak agar 

berkembang menjadei manusia yang menampilkan kepribadian yang ideal, 

lebih produktif dan kreatif, juga tabah menghadapi bermacam-macam 

masalah dalam hidup. 

Mendidik anak menjadi pribadi yang mandiri merupakan tugas 

penting bagi orangtua. Menurut Parker (2005) terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dan dilakukan oleh orangtua khususnya ibu sebagai 

guru pertama pada anak dalam melakukan pendidikan dan pengarahan 

untuk membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri yaitu sebagai 

berikut: 

a) Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penerapan 

kemandirian terhadap anak. 
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Penanaman kemandirian pada anak usia dini perlu 

memperhatikan beberapa langkah yaitu yang pertama adanya 

eye contact atau kontak mata. Eye contact dapat meningkatkan 

kualitas upaya penerapan kemandirian pada anak usia dini.  

Penanaman kemandirian pada anak melalui kontak mata dapat 

menimbulkan rasa dihargai, nyaman untuk melakukan 

komunikasi sehingga pesan akan lebih mudah tersampaikan 

kepada anak.  

Langkah kedua yaitu pemberian reward pada anak usia 

dini. Penanaman kemandirian pada anak usia dini akan lebih 

efektif apabila disertai dengan adanya reward untuk anak. 

Pemberian reward pada anak dapat meningkatkan kemauan 

anak untuk melakukan kegiatan yang positif sesuai dengan 

arahan dari orang yang lebih dewasa. Pemberian reward tidak 

harus berupa barang, melainkan menggunakan kata-kata pujian 

yang dapat meningkatkan percaya diri anak sehingga anak akan 

lebih antusias dan memiliki tanggapan positif terhadap nilai-

nilai kemandirian yang ditanamkan oleh orangtua. 

Langkah ketiga yang perlu diperhatikan dalam 

menanamkan kemandirian pada anak usia dini yaitu 

Unconditional Regard. Pemberian hal-hal yang bersyarat atau 

Unconditional Regard pada anak dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemandirian anak berupa kesepakatan. 
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Kesepakatan yang saling disetujui oleh masing-masing pihak 

yaitu anak usia dini dan orangtua dapat mempermudah orangtua 

dalam melakukan penerapan kemandirian kepada anak. 

Kemandirian pada anak usia dini dapat tercapai sesuai dengan 

harapan apabila dalam penerapannya, orangtua mampu bersikap 

konsisten dalam menjalankan Unconditional Regard pada anak. 

Keempat yaitu adanya tindakan menyeleksi kalimat yang 

diucapkan oleh anak. Perbendaharaan kosakata pada anak dapat 

diperoleh melalui berbagai sumber baik lingkungan sekolah, 

tempat tinggal maupun media komunikasi yang lainseperti 

televisi. Penerapan kemandirian pada anak dapat dilakukan 

dengan cara menyeleksi setiap kalimat yang diucapkan oleh 

anak, sehingga orangtua dapat mengetahui dan memperbaiki 

apabila terdapat kosakata atau kalimat negatif atau kurang sesuai 

dengan norma yang digunakan oleh anak. Tindakan ini dapat 

bermanfaat bagi anak untuk belajar membedakan hal-hal yang 

benar dan yang salah, yang patut diucapkan dan yang tidak patut 

diucapkan. Tindakan seleksi kalimat dapat meningkatkan 

penanaman kemandirian kognitif dan emosi pada anak 

penggunaan tindakan seleksi kalimat digunakan dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan anak. 

Langkah ke lima yaitu mengalihkan perhatian anak. 

Seorang anak usia dini mempunyai daya konsentrasi hanya 
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sekitar 5 menit dari total waktu 15 menit. Penggunaan langkah 

pengalihan ini dapat mempermudah anak dalam menangkap 

maksud dari arahan orangtua mengenai kemandirian anak. 

Pengalihan perhatian pada anak dapat dilakukan dengan 

pemberian contoh ketika anak tidak mengerti maksud penerapan 

yang diberikan oleh orangtua. 

Langkah ke enam yaitu adanya model pada penerapan 

kemandirian pada anak usia dini. Cara anak usia dini belajar 

yaitu menggunakan metode modeling. Seorang anak usia dini 

merupakan pengamat yang handal. Segala sesuatu yang dilihat 

maupun didengar oleh anak akan terekam dengan mudah oleh 

anak. Dampak kemampuan anak dalam memperhatikan sesuatu 

akan berbahaya apabila dalam pemberian contoh perilaku 

kemandirian pada anak tidak dilakukan secara tepat dan 

konsisten. Penerapan kemandirian pada anak usia dini dapat 

tertanam dengan baik sesuai dengan harapan apabila orangtua 

konsisten memberikan contoh tindakan berupa perkataan 

maupun perbuatan yang baik kepada anak. 

Langkah ke tujuh yaitu adanya sikap konsisten. Beberapa 

langkah diatas harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh 

anggota keluarga maupun orang-orang yang terlibat dalam 

penerapan kemandirian pada anak usia dini. Konsisten berarti 

suatu tindakan yang tidak berubah-ubah. Sebagai contoh apabila 
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orangtua menginginkan anak untuk merapikan tempat tidurnya 

sendiri setelah bangun tidur, maka orangtua juga harus 

memberikan contoh dan melakukan kebiasaan tersebut secara 

konsisten. Adanya sikap konsisten dari orangtua akan 

memberikan kepercayaan pada anak bahwa tindakan yang 

dicontohkan merupakan kegiatan yang benar, sehingga anak 

akan melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terbebani. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

orangtua maupun guru perlu memperhatikan langkah-langkah 

dalam melakukan penerapan kemandirian terhadap anak usia 

dini. Langkah-langkah tersebut saling berkaitan satu sama lain, 

sehingga untuk mendapatkan keefektifan dari langkah-langkah 

penanaman kemandirian pada anak usia dini tersebut harus 

dilalui dengan baik pada setiap langkahnya. 

b) Hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan penerapan 

kemandirian terhadap anak. 

Menurut Parker (2005) selain terdapat hal-hal yang perlu 

diperhatikan, terdapat pula hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

menerapkan kemandirian pada anak usia dini, antara lain yaitu: 

1) Berikan Kesempatan pada Anak untuk Mencoba 

Penerapan kemandirian pada anak tanpa memberikan 

kesempatan pada anak untuk mencoba maka tidak akan 

berhasil. Sesuatu yang dipraktikkan secara langsung akan 
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lebih melekat pada anak dari pada sekedar melihat dan 

mendengar. Kesempatan pada anak untuk mencoba akan 

menjadikan anak belajar secara langsung untuk merasakan 

dan mengetahui sebab akibat dari tindakan yang ia lakukan. 

2) Hilangkan Rasa Kasihan 

Sering kali orangtua merasa kasihan melihat anak mencoba 

melakukan sesuatu, sebagai contoh ketika anak mencoba 

memasang kancing tetapi tidak kunjung berhasil, orangtua 

sering merasa kasihan dan kemudian langsung membantu 

mengancingkan semua kancing baju anak. Hal demikian 

hendaknya tidak dilakukan oleh orangtua karena rasa 

kasihan orangtua akan menghambat anak untuk menjadi 

pribadi yang pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. 

Penerapan kemandirian pada anak dapat tercapai dengan 

baik apabila ibu dapat mengontrol rasa kasihan pada anak. 

Bantuan dapat diberikan pada anak ketika anak kesulitan, 

namun harus tetap memperhatikan porsi kebutuhan anak 

sehingga anak tidak akan menjadi pribadi yang pantang 

menyerah. 

3) Libatkan Anak dalam Pengambilan Keputusan 

Mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang mandiri yaitu 

salah satunya dengan cara melibatkan anak dalam 

mengambil keputusan. Sebagai contoh yaitu ketika orangtua 
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dan anak sedang berada pada toko mainan. Ketika anak 

menginginkan dua benda sekaligus namun orangtua 

menghendaki hanya akan membelikan satu jenis mainan 

maka pemilihan dan kesepakatan pembelian mainan harus 

melibatkan keputusan dari anak bukan atas pilihan orangtua. 

Pengambilan keputusan oleh anak harus disertai dengan 

arahan dari orangtua mengenai baik buruknya masing-

masing pilihan sehingga anak akan berfikir dan berlatih 

untuk mempertimbangkan sesuatu. Latihan-latihan demikian 

dapat mendorong anak belajar untuk mandiri dalam 

mengambil keputusan, sehingga ketika anak dewasa tidak 

akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. 

4) Ajarkan Anak untuk Mengungkapkan Emosi 

Melatih kemandirian emosi anak dapat dilakukan dengan 

cara mengajarkan anak untuk mengungkapkan emosi. 

Sebagai contoh ketika anak marah, biasakan anak untuk 

bercerita kepada orang lain yang dipercaya mengenai 

kemarahannya tersebut bukan justru melampiaskan 

kemarahan dengan mengamuk, melalui komunikasi yang 

terbuka dengan orang lain maka anak akan menemukan 

solusi dari kemarahan yang sedang ia rasakan. Mengajarkan 

anak untuk terbuka dengan mengungkapkan emosi yang 

sedang ia rasakan akan melatih anak dalam mengatur 
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emosinya. Hal ini apabila dilakukan secara tepat dapat 

meningkatkan kemandirian emosi anak, sehingga anak tidak 

akan menjadi pribadi yang tempramen.  

5) Hargai Kepentingan Diri Sendiri dan Orang Lain 

Mengajarkan anak untuk menghargai kepentingan diri 

sendiri dan orang lain dapat membantu anak menjadi pribadi 

yang tidak egois. Upaya untuk membentuk anak menjadi 

pribadi yang tidak egois merupakan salah satu cara untuk 

menanamkan kemandirian emosi pada anak. Sebagai contoh 

ketika anak marah saat meminta bantuan kepada temannya, 

namun temannya tidak dapat membantu karena ada kegiatan 

lain. Orangtua hendaknya memberi pengarahan pada anak, 

sehingga anak akan belajar bahwa setiap orang memiliki 

kepentingan masing-masing dan memaksakan kehendak 

pada orang lain merupakan tindakan yang kurang baik. 

Dampak dari memaksakan kehendak pada orang lain yaitu 

hilangnya tanggapan dari orang lain sehingga anak akan 

diacuhkan oleh teman-temannya. 

6) Komunikasi  

Penerapan kemandirian pada anak hendaknya dilakukan 

dengan komunikasi dua arah yang terbuka antara anak dan 

orangtua. Orangtua perlu membiasakan anak untuk selalu 

terbuka pada orangtuanya dari pada orang lain dengan tujuan 
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untuk memudahkan orangtua dalam mengetahui segala 

sesuatu yang terjadi pada anak. Dalam penanaman 

kemandirian pada anak orangtua harus konsisten dalam 

keterbukaan komunikasi. Bukan hanya anak saja yang 

terbuka pada orangtua, melainkan orangtua juga harus 

terbuka pada anak. Konsistensi dan toleransi orangtua dalam 

keterbukaan komunikasi dengan anak akan meningkatkan 

rasa dihargai dan aman pada anak, sehingga anak tidak takut 

untuk berkata jujur pada orangtua.  

Pendapat tersebut berarti bahwa selain terdapat hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam menumbukan dan menanamkan kemandirian 

pada anak usia dini, terdapat pula hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

menumbuhkan dan menerapkan kemandirian pada anak usia dini. 

Penerapan kemandirian pada anak usia dini dapat dilakukan dengan 

cara memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba suatu hal, 

menghilangkan rasa kasihan pada ibu terhadap anak, melibatkan anak 

dalam pengambilan keputusan, mengajarkan anak untuk 

mengungkapkan emosi, menghargai kepentingan diri sendiri dan 

orang lain, dan adanya komunikasi yang terbuka. 
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B. Status Kerja Ibu 

1. Pengertian Status Kerja Ibu 

Era pembangunan dewasa ini seluruh potensi nasional dihimpun 

menjadi suatu kekuatan besar untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa 

dan masyarakat Indonesia menjadi negara yang maju. Melalui kekuatan 

besar tersebut, telah terjadi perubahan budaya bahwa pemerintah secara 

terarah telah ikut memacu keikut sertaan kaum wanita dalam dunia 

angkatan kerja. Tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk memperoleh 

pendidikan setinggi-tingginya, dengan demikian wanita dapat berkarya 

seluas-luasnya turut memajukan bangsa. 

Anoraga (2009) kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh 

manusia. Kebutuhan ibu dapat bermacam-macam, berkembang dan 

berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang 

bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap 

bahwa aktivitas kerja yang dilakukan akan membawanya kepada suatu 

keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1987), kerja merupakan kegiatan melakukan 

sesuatu yg dilakukan untuk mencari nafkah dan mata pencaharian. 

Setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. 

Kebutuhan tersebut masing-masing individu berbeda satu sama lain. 

Kebutuhan-kebutuhan manusia akan membentuk tujuan-tujuan yang akan 

dicapai dan dipenuhi oleh masing-masing individu yang memiliki 

kebutuhan dan tujuan tertentu. Kerja merupakan cara manusia untuk 
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memenuhi kebutuhan sebagai tujuan hidupnya. Menurut Hegel (Anoraga, 

2009) inti pekerjaan adalah kesadaran manusia. Pekerjaan memungkinkan 

seseorang dapat menyatakan diri secara objektif ke dunia, sehingga orang 

lain dapat memandang dan memahami keberadaan dirinya. Namun, bagi 

sebagian orang yang sudah merasa berada pada taraf tidak memerlukan 

mencari nafkah lagi karena persediaan pendapatannya sudah cukup banyak 

menganggap bahwa kerja hanya merupakan kesenangan atau merupakan 

pilihan-pilihan untuk memenuhi kepuasan egonya saja.  

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan 

barang atau jasa untuk membentuk kebutuhan masyarakat. Menurut 

Munandar (1983) bekerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

teratur atau berkesinambungan dalam suatu jangka waktu tertentu, dengan 

tujuan yang jelas yaitu menghasilkan atau mendapatkan sesuatu dalam 

bentuk benda, uang, jasa maupun ide. 

Semakin berkembangnya jaman, semakin tinggi pula tingkat 

kesadaran untuk mengembangkan diri pada kaum wanita baik yang sudah 

maupun belum berkeluarga. Hal ini mengakibatkan jenis pekerjaan yang 

disandang oleh kaum wanita semakin meningkat. Wanita tidak hanya 

berperan sebagai ibu rumah tangga saja namun sebagai pekerja di luar 

rumah. Menurut Munandar (1983) secara tradisional tugas wanita hanya 
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sebatas sebagai ibu rumah tangga yang mengatur berlangsungnya 

kehidupan keluarga.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 

ialah sekumpulan kedudukan (posisi) yang memiliki persamaan kewajiban 

atau tugas-tugas pokoknya. Pada kegiatan analisis jabatan, satu pekerjaan 

dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa orang yang tersebar di 

berbagai tempat. Bekerja merupakan suatu kegiatan berkesinambungan 

dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Semakin berkembangnya jaman, semakin meningkat pula 

jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita, baik sebagai ibu rumah tangga 

maupun sebagai wanita karir yang bekerja di luar rumah. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Kerja Ibu 

Dewasa ini banyak wanita yang tidak puas hanya berpangku tangan 

tinggal di rumah. Wanita ingin dapat mengembangkan dirinya sekaligus 

menyumbangkan kepandaian dan keahliannya bagi masyarakat. Lewis 

(Munandar 1983) dalam bukunya yang berjudul “Developing Woman‟s 

Potential” menyebutkan beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya 

perkembangan dan perubahan status dan peran wanita. Kondisi-kondisi 

tersebut antara lain: 
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a. Perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat tani di desa menjadi 

kehidupan masyarakat kota yang modern. 

Keadaan sosial ekonomi yang kurang baik di daerah pedesaan menjadi 

alasan utama masyarakat desa mengadu nasib di kota. Kehidupan 

yang sulit inilah yang membuat kaum wanita tidak dapat berpangku 

tangan saja di rumah. Mereka tergugah untuk turut bertanggungjawab 

atas kelanjutan hidup keluarga dan karena itu mereka lalu bekerja. 

b. Perkembangan di sektor industri 

Karena kenaikan kegiatan sektor industri terjadi penyerapan besar-

besaran terhadap tenaga kerja. Karena kekurangan tenaga kerja, 

banyak tenaga kerja wanita dipekerjakan, terutama pada pekerjaan 

yang tidak membutuhkan kekuatan fisik. 

c. Kondisi kerja yang baik serta waktu kerja yang singkat di kota 

maupun negara maju memungkinkan para pekerja wanita dapat 

membagi tanggungjawab rumah tangga dan tanggungjawab pekerjaan 

dengan baik. 

d. Kemajuan wanita di sektor pendidikan 

Semakin luasnya kesempatan bagi wanita untuk menuntut ilmu, 

banyak wanita terdidik tidak lagi puas apabila hanya menjalankan 

perannya di rumah saja. Mereka butuh kesempatan untuk 

berpartisipasi dan mewujudkan kemampuan dirinya sesuai dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya. 



70 
 

 
 

Pada hakikatnya setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan 

pokok yang sama antara pria dan wanita. Kebutuhan manusia terbagi 

menjadi dua yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan 

sekunder tidak akan terpenuhi apabila kebutuhan primer belum terpenuhi. 

Adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut mendorong pria maupun wanita 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka melalui bekerja. Seorang 

wanita sekaligus ibu yang bekerja mempunyai peran yang lebih dari pada 

pria dalam kepengurusan rumah tangga. 

Menurut Munandar (1983) sebelum wanita yang sudah berkeluarga 

bekerja, ia harus memiliki beberapa persyaratan kerja antara lain 

pendidikan yang memadai, pengetahuan dan keterampilan bahkan 

pengalaman kerja yang cukup. Hal ini terjadi karena dalam bekerja, 

seseorang memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan. Melalui 

bekerja, seseorang akan memperoleh berbagai kepuasan seperti kepuasan 

fisik, sosial-emosional maupun kepuasan mental. 

Setiap manusia termasuk wanita sebagai ibu rumah tangga, 

mempunyai hak sebagai individu untuk berkembang. Sebagai individu 

dengan pribadi yang unik, ibu rumah tangga mempunyai hak untuk 

mengembangkan kepribadiannya melalui beraktivitas di luar rumah. 

Melalui kegiatan di luar rumah, seseorang akan mendapat berbagai macam 

informasi untuk mengembangkan kepribadian dan kehidupan rumah 

tangganya.  
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Rini (2002) mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi oleh ibu 

yang bekerja di luar rumah tidak jauh berbeda. Berbagai hambatan dan 

kesulitan yang mereka alami dari masa ke masa, berasal dari sumber-

sumber yang sama. Faktor-faktor yang biasanya menjadi sumber persoalan 

bagi para ibu yang bekerja dibedakan menjadi 3 yaitu:  

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang dimaksud adalah persoalan yang timbul dalam 

diri pribadi ibu tersebut. Ada diantaranya yaitu ibu yang lebih senang 

jika dirinya benar-benar hanya menjadi ibu rumah tangga, yang 

sehari-hari berkutat di rumah dan mengatur rumah tangga. Namun, 

keadaan menuntutnya bekerja untuk menyokong keuangan keluarga. 

Selain itu ada pula tekanan yang timbul sebagai akibat dari 

pelaksanaan peran ganda itu sendiri. Kemampuan manajemen waktu 

dan rumah tangga merupakan salah satu kesulitan yang paling sering 

dihadapi oleh para ibu bekerja. Mereka harus dapat memainkan peran 

mereka sebaik mungkin baik di tempat kerja maupun di rumah. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Dukungan suami 

Dukungan suami yang dimaksud di sini adalah sikap-sikap penuh 

pengertian yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama yang 

positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, 

membantu mengurus anak-anak serta memberikan dukungan 
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moral dan emosional terhadap karir atau pekerjaan istrinya. 

Dukungan suami menjadi faktor eksternal dari persoalan yang 

biasa dihadapi oleh ibu yang bekerja karena iklim paternalistik 

dan otoritarian yang sangat kuat, turut menjadi faktor yang 

membebani peran ibu bekerja, karena masih terdapat pemahaman 

bahwa pria tidak boleh mengerjakan pekerjaan wanita, apalagi 

ikut mengurus masalah rumah tangga. 

2) Kehadiran anak 

Masalah pengasuhan terhadap anak, biasanya dialami oleh para 

ibu bekerja yang mempunyai anak kecil/ balita/ batita. Semakin 

kecil usia anak, maka semakin besar tingkat stress yang 

dirasakan. Rasa bersalah karena meninggalkan anak untuk 

seharian bekerja, merupakan permasalahan yang sering dipendam 

oleh para ibu yang bekerja. 

3) Masalah pekerjaan 

Masalah pekerjaan, bisa menjadi sumber ketegangan dan stress 

yang besar bagi para ibu bekerja. Mulai dari peraturan kerja yang 

kaku, bos yang tidak bijaksana, beban kerja yang berat, 

ketidakadilan yang dirasakan di tempat kerja, rekan-rekan yang 

sulit bekerja sama, waktu kerja yang sangat panjang, atau pun 

ketidaknyamanan psikologis yang dialami akibat dari masalah 

sosial-politis di tempat kerja. Situasi demikian akan membuat 

sang ibu menjadi amat lelah, sementara kehadirannya masih 
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sangat dinantikan oleh keluarga di rumah. Kelelahan psikis dan 

fisik itulah yang sering membuat mereka sensitif dan emosional, 

baik terhadap anak-anak maupun terhadap suami. 

c. Faktor Relasional 

Secara relasional, masalah ibu bekerja adalah kurangnya waktu 

untuk keluarga. Penanganan terhadap pekerjaan rumah tangga bisa 

diselesaikan dengan disediakannya pengasuh serta pembantu rumah 

tangga. Namun demikian, ada hal-hal yang sulit dicari substitusinya, 

seperti masalah kebersamaan bersama suami dan anak-anak. Padahal, 

kebersamaan bersama suami dalam suasana rileks, santai dan hangat 

merupakan kegiatan penting yang tidak bisa diabaikan, untuk 

membina, mempertahankan dan menjaga kedekatan relasi serta 

keterbukaan komunikasi satu dengan yang lain. 

Menurut Kartono (1985) motif kerja pada wanita dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

a. Keharusan Ekonomi 

Keharusan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi 

wanita yang belum menikah dan meingkatkan ekonomi keluarga bagi 

yang sudah menikah. 

b. Membina Karir 

Beberapa wanita bekerja untuk memiliki dan membina karir walaupun 

kondisi keuangan tinggi sebagai bentuk mengelola keahlian yang 

dimiliki. 
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c. Kesadaran bahwa pembangunan memerlukan tenaga kerja, baik 

tenaga pria maupun wanita. 

Motif ini mendorong wanita yang tidak perlu bekerja karena alasan 

ekonomi, masuk dalam angkatan kerja. Mereka bekerja sebagai 

sukarelawan. Bidang kerja yang banyak dikelola oleh sukarelawan 

antara lain: 

1) Organisasi wanita atau organisasi kemasyarakatan (baik 

sebagai profesional atau para-profesional). 

2) Bidang pendidikan (pemberantasan buta huruf, Taman Kanak-

kanak, Play group, SD, SMP, dan sebagainya). 

3) Bidang kesehatan (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, 

memajukan gizi anak di kampung atau pedesaan, Yayasan 

Jantung, PMI, Kornea Mata, dan sebagainya). 

4) Bidang ekonomi (koperasi simpan pinjam, mengembangkan 

industri rumah, dan sebagainya). 

5) Bidang sosial dan pendidikan vokasional non-formal 

(mendirikan kursus keterampilan untuk anak-anak putus 

sekolah, membina kesejahteraan keluarga di pedesaan, dan 

sebagainya). 

Bekerjanya seorang ibu selain sebagai ibu rumah tangga, 

dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Hoffman dan Nye (1984) 

berpendapat bahwa ibu memutuskan untuk bekerja karena alasan untuk 

menambah penghasilan, menghindari kebosanan, mengisi waktu yang 
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kosong atau untuk pengembangan dirinya. Sadli (1991) menyatakan 

bahwa dahulu wanita bekerja karena alasan kebutuhan ekonomi, tetapi saat 

ini motivasi wanita bekerja semakin beraneka ragam, mulai dari mengisi 

waktu luang sampai mewujudkan potensi diri. Menurut Munandar (1983) 

saat ini banyak kesempatan bagi wanita untuk mengikuti pendidikan, baik 

umum maupun khusus, juga dapat menjadi alasan dan pendorong ibu 

untuk bekerja di sektor publik. Motivasi seorang wanita yang telah 

berkeluarga untuk bekerja sehingga harus meninggalkan rumah antara lain: 

a. Menambah penghasilan keluarga 

b. Ekonomi tidak tergantung dari suami 

c. Menghindari rasa kebosanan atau untuk mengisi waktu kosong 

d. Ketidakpuasan dalam pernikahan 

e. Mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan 

f. Memperoleh status 

g. Pengembangan diri 

Kehidupan wanita sebagai ibu rumah tangga dapat menimbulkan 

kebosanan karena kegiatan yang dilakukan bersifat tetap atau monoton. 

Untuk menghindari kebosanan tersebut, wanita sebagai ibu rumah tangga 

sering melakukan kegiatan di luar rumah. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di luar rumah tidak harus bekerja, namun kegiatan positif yang 

mendapatkan keuntungan baik keuntungan secara finansial maupun 

keuntungan berupa pertukaran informasi. 
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Menurut Sukaton (Munandar 1983) terdapat beberapa motivasi 

wanita dalam melakukan aktivitas di luar rumah, yaitu: 

a. Ingin mendapatkan banyak teman sekedar untuk bertukar pengalaman. 

b. Ingin mendapatkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman tentang 

rumah tangga, pendididkan anak-anak dengan mengikuti simposium, 

seminar dan sebagainya. 

c. Ingin memberikan sebagian waktunya untuk orang-orang yang benar-

benar membutuhkannya. 

d. Ingin meningkatkan potensi dirinya dengan mengikuti kursus jangka 

waktu tertentu atau pendidikan formal lainnya. 

Amongpraja (Munandar, 1983) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang memungkinkan wanita-wanita Indonesia bergerak 

luwes di bidang usaha, yaitu: 

a. Faktor Sosial 

Faktor sosial dapat dibagi dalam beberapa sub faktor, yaitu: 

1) Faktor Lingkungan 

Anak-anak perempuan akan terlatih secara alami untuk 

menggantikan dan meneruskan usaha ibu atau bapaknya kelak. 

Janda-janda pengusaha yang ditinggal suaminya akan meneruskan 

usaha suaminya. 

2) Faktor Adat Istiadat 

Di Bali dan Sumatra Barat, wanita-wanita memegang peranan 

dalam mengendalikan ekonomi rumah tangga, sehingga sampai 
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sekarang banyak dijumpai wanita-wanita yang menjadi pengusaha 

di daerah-daerah tersebut. 

b. Faktor Psikologis 

Beberapa bidang usaha kewanitaan, seperti menjahit, kerajinan 

tangan, hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan biasanya 

dilakukan dan disenangi wanita sebagai pekerjaan sambilan oleh ibu-

ibu rumah tangga. Usaha seperti ini biasanya disenangi oleh ibu 

rumah tangga, karena selain dapat berhubungan dengan kaumnya, 

juga dapat mengurus rumah tangga dalam waktu yang bersamaan. 

c. Faktor Ekonomi 

Apabila keadaan ekonomi keluarga kurang atau tidak mencukupi, 

biasanya wanita akan memulai usaha secara kecil-kecilan. Hal ini 

mula-mula dikerjakan secara sambilan. Karena tidak terikat pada jam 

kantor, wanita akan mengatur waktu dan menjadi pengendali atas 

usahanya sendiri denga tujuan untuk membantu perekonomian rumah 

tangga. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

hal-hal yang menjadi faktor ibu bekerja selain alasan ekonomi juga 

terdapat faktor-faktor yang lain baik internal, eksternal maupun relasional 

yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan emansipasi 

wanita. 
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3. Jenis Lapangan Kerja Wanita 

Masuknya wanita dalam dunia kerja tidak hanya dipengaruhi dan 

didorong oleh terbukanya kesempatan yang lebih besar bagi wanita untuk 

bekerja, tetapi juga oleh berbagai dorongan dari dalam diri wanita tersebut. 

Dadang Hawari (Munandar 1983) mengemukakan bahwa  terdapat 

kesulitan-kesulitan wanita yang bekerja dari segi biologis dan psikologis. 

Ditinjau dari segi produktivitas dan kapasitas kerja terdapat perbedaan 

antara wanita dan pria karena kondisi biologis karyawan pria lebih kuat 

dari pada wanita. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terjadi 

pengelompokan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh wanita. Hal ini 

mengantisipasi terjadinya conditioning sifat feminin yang lambat laun 

akan hilang hingga kodrat alam dan naluri keibuannya tidak lagi 

berkembang dengan sempurna. 

Menurut Kartono (1985) macam-macam lapangan kerja yang 

dilakukan oleh wanita adalah sebagai berikut: 

a. Lapangan kerja wanita di daerah pedesaan. 

Lapangan kerja yang sering dilakukan oleh wanita pedesaan antara 

lain: 

1) Pertanian 

Meliputi pekerjaan produksi pangan, industri rumah, pekerja 

keluarga, pekerja upahan. 

2) Non pertanian 

Meliputi perdagangan dan usaha jasa. 
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Menurut Hadiz (2004) pekerjaan yang dilakukan perempuan di 

pedesaan dapat dibedakan antara pekerjaan yang menghasilkan 

pendapatan dan pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah tangga. 

Dari segi ibu rumah tangga, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan 

mempunyai dua aspek, yaitu: 

1) Sejauh mana ada kesempatan 

2) Sejauh mana kesempatan tersebut terbuka bagi mereka 

Lapangan pekerjaan yang terdapat di pedesaan berbeda dengan 

lapangan pekerjaan yang terdapat di perkotaan. Di pedesaan pekerjaan 

yang dapat dilakukan oleh wanita sebagai ibu rumah tangga hanya 

berkutat pada kegiatan pertanian dan perdagangan. Jam kerja pekerja 

wanita di pedesaan tidak terikat, sehingga pekerja wanita di pedesaan 

bisa melakukan pekerjaan dan menjalankan aktivitas rumah tangga 

secara bersamaan. 

Menurut Hadiz (2004) sebagai negara agraris, di Indonesia 

jumlah perempuan usia di atas 10 tahun dalam sektor pertanian dalam 

arti luas yang berada di wilayah pedesaan mencapai 40 persen. 

Berbagai penelitian dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa peran 

perempuan pada kegiatan pertanian sangat substansial. Terdapat 

pembagian kerja di mana perempuan melakukan pekerjaan dalam 

proses produksi yang meliputi penanaman, penyiangan, pemeliharaan, 

panen, pascapanen, pemasaran, baik yang bersifat manajerial maupun 
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tenaga buruh, para komoditi tanaman pangan maupun tanaman 

industri yang diekspor. 

Saat ini industrialisasi membuka peluang bagi perempuan 

pedesaan untuk bekerja. Sumber pendapatan perempuan pedesaan 

tidak saja dari sektor pertanian yang secara tradisional mendominasi 

kerja penduduk pedesaan. Menurut Hadiz (2004) di sektor formal, 

perempuan pedesaan bekerja dalam industri manufaktur ekspor, dan di 

sektor informal dijumpai perempuan pedesaan bekerja dalam industri 

tumah tangga, perdagangan, jasa, bahkan industri manufaktur. Bagi 

perempuan pedesaan yang tidak bekerja mencari nafkah, mereka 

berkontribusi pada publik, dalam kegiatan yang tidak penah dijamah 

kaum laki-laki. 

b. Lapangan kerja wanita di daerah perkotaan. 

Lapangan pekerjaan di daerah perkotaan meliputi sektor informasi 

yaitu perdagangan, usaha jasa, pengusaha, pegawai negeri dan 

pegawai instansi lain. Menurut Hadiz (2004) jumlah pegawai negeri 

wanita di perkotaan saat ini mencapai 2,5 kali lipat dibandingkan 

dengan tahun 1974. Peningkatan tersebut terjadi tanpa keributan, 

karena kebanyakan orang tidak menyadari perubahan besar tersebut. 

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1) Pegawai negeri tumbuh pesat dan menyerap banyak pendatang 

baru baik pria maupun wanita. 
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Dalam tingkat pertumbuhan tersebut, kecil sekali kemungkinan 

kaum pria akan merasa bahwa lapangan pekerjaannya diambil 

alih oleh lawan jenis mereka. 

2) Ketatnya tes penerimaan. 

Ketatnya tes penerimaan pegawai negeri dapat memperkecil 

bahkan menghilangkan perasaan atau sangkaan mengenai proses 

penyaringan yang tidak adil. 

3) Luasnya rentang kedudukan dan jabatan yang dapat diduduki oleh 

wanita. 

Samakin luasnya lapangan pekerjaan atau kedudukan yang dapat 

diduduki oleh wanita dapat mengurangi tingkat persaingan antara 

wanita dengan pria dalam mengisi jabatan tertentu. 

Menurut Hadiz (2004) undang-undang kepegawaian disusun tanpa 

prasangka jenis kelamin sehingga kaum wanita memperoleh kesempatan 

yang sama untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil dalam golongan 

pangkat yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Kemungkinan untuk 

menduduki jabatan pemimpin bagi kaum wanita, lebih bergantung pada 

penilaian subjektif daripada berdasarkan ijazah semata. Hanya sebagain 

kecil dari wanita yang menduduki kedudukan yang langsung memberikan 

masukan dalam proses penyusunan kebijaksanaan. Terbukanya 

kemungkinan bahwa sejalan dengan semakin banyaknya pengalaman kerja 

pada golongan pegawai negeri menengah, mereka semakin banyak dipilih 

untuk menduduki jabatan dan pangkat puncak. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

lapangan pekerjaan bagi wanita dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi 

keberadaannya. Lapangan pekerjaan wanita dipedesaan lebih mengarah ke 

sektor pertanian sedangkan lapangan pekerjaan bagi wanita di perkotaan 

lebih mengarah pada pekerjaan yang bersangkutan dengan lembaga atau 

instansi tertentu. 

 

4. Peran Ganda Wanita 

Wanita yang sudah menikah memiliki beberapan peran yang 

dipandang dalam masyarakat, diantaranya yaitu wanita sebagai ibu, istri, 

petani, buruh, guru pengelola perusahaan, pekerja sukarela. Banyak wanita 

yang memainkan peran ganda atau lebih di masyarakat. Menurut 

Munandar (1983) seorang wanita yang telah menikah mempunyai peran 

dalam keluarga inti sebagai istri, ibu dan sebagai pengurus rumah tangga. 

Pada umumnya hal ini dirasakan sebagai tugas utama dari seorang wanita 

yang telah terikat perkawinan.  

Era pembangunan dewasa ini, wanita mempunyai hak untuk 

memutuskan apa yang hendak dilakukan dalam hidupnya, berkarir, 

menjadi ibu rumah tangga atau mengasuh dan membesarkan anak. Wanita 

dituntut dan sering juga termotivasi untuk memberikan sumbangan tidak 

hanya terbatas pada pelayanan suami, perawatan anak dan urusan rumah 

tangga. Banyak wanita yang merasa tidak puas hanya dalam tiga peran 

tersebut dan keadaaan ekonomi keluarganya sering menuntut bahwa 
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wanita harus bekerja di luar rumah atau mencari kegiatan yang dapat 

menambah penghasilan keluarga. Keinginan dan ambisinya ini sering 

menimbulkan rasa bersalah dalam diri wanita berkeluarga yang bekerja di 

luar rumah. Rasa bersalah ini timbul karena wanita berkeluarga yang 

bekerja di luar rumah belum puas dengan fungsinya sebagai istri, ibu dan 

pengelola rumah tangga.  

Munandar (1983) mengemukakan bahwa sesungguhnya setiap 

manusia termasuk ibu rumah tangga, mempunyai hak sebagai individu, 

sebagai pribadi yang mempunyai keunikan sendiri. Wanita berhak 

mengembangkan dan mewujudkan kepribadiannya dan tidak perlu 

tenggelam atau membatasi diri dalam pengabdiannya terhadap suami dan 

anak-anaknya. 

Seorang wanita mempunyai hak untuk mengembangkan pribadinya 

dengan meningkatkan wawasan dari luar lingkup keluarganya. Wanita 

berkeluarga yang bekerja tetap harus menyadari dan melaksanakan 

tugasnya sebagai ibu, sebagai istri dan sebagai pekerja. Sebagai seorang 

wanita yang bekerja, wanita perlu meningkatkan kualitas kebersamaannya 

dengan keluarga setelah seharian berada di luar rumah. 

Menurut Gunarsa (2004) seorang wanita yang bekerja dan berumah 

tangga pada dasarnya tetap menjalankan suatu peran yang tradisional, 

yaitu sebagai istri dan ibu bagi anak- anaknya, hanya saja waktu untuk 

mengurus rumah tangga bagi ibu yang bekerja tidak sebanyak waktu yang 

diberikan oleh wanita yang tidak bekerja. Tugas ibu adalah 
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mempersiapkan anak agar anak mampu bersaing dan mandiri untuk masa 

depan, sehingga bagi ibu bekerja dalam mengasuh anak yang dibutuhkan 

bukan kuantitas tetapi kualitas dalam pengasuhan anak.  Hal ini sejalan 

dengan pendapat Munandar (1983) bahwa secara psikologis hal yang 

paling menentukan dalam pengasuhan bukan banyaknya waktu seorang 

ibu berada di rumah bersama anaknya, tetapi bagaimana waktu 

kebersamaan antara ibu dan anak tersebut digunakan.  

Dalam kehidupan sehari-hari wanita dan pria memiliki perbedaan 

peranan, wanita memiliki peranan ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga 

dan peran sebagai wanita karier. Wanita sering mengalami dilema antara 

memilih menjadi ibu rumah tangga atau berkarir di luar aktivitas sehari-

hari tanpa melepas tanggung jawab rumah tangga. Ida (2008) ada dua tipe 

peranan wanita yaitu: 

a. Pola peranan wanita tunggal 

Yaitu peran wanita yang hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

atau pekerjaan mengatur kebutuhan hidup semua anggota keluarga 

dan rumah tangganya. 

b. Pola peranan ganda 

Yaitu wanita sebagai pengurus rumah tangga dan mencari nafkah. 

Menurut Munandar (1983) wanita memiliki berbagai macam peran 

yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Peran wanita tersebut 

dikelompokkan menajdi tiga jenis, yaitu: 
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a. Peran sebagai wanita yang melayani 

Kegiatan wanita terpusat pada kegiatan melayani yaitu merawat, 

mendidik, mengatur dan mengurus sesuatu hal yang dapat dinikmati 

bersama dengan orang lain. Wanita sebagai istri mempunyai peran 

sebagai pengasuh, pendidik anak, pengatur, pengurus rumah tangga, 

memberi pelayanan yang menyenangkan kepada suaminya dan 

menjadi sumber yang dapat membahagiakan orang lain. Sebagian 

waktu wanita berada di rumah. 

b. Peran sebagai wanita yang bekerja 

Peran ini wanita masih melakukan kegiatan- kegiatan melayani, 

namun di samping itu wanita juga bekerja dan melakukan kegiatan 

yang dapat memberikan penghasilan. Wanita yang bekerja 

mempunyai kesibukan yang lebih banyak dibanding dengan peran 

wanita yang melayani. Peran wanita sebagai pendidik anak dan istri 

yang memberi pelayanan kepada suami kurang dapat terpenuhi ketika 

wanita terlalu sibuk dengan pekerjaannya. 

c. Peran sebagai wanita yang mandiri 

Tipe wanita ini menekankan pada kemandiriannya sebagai wanita, 

yaitu sebagai wanita bekerja, melakukan pekerjaan yang memberikan 

penghasilan uang yang dapat ia putuskan sendiri penggunaannya. 

Sebagai istri, ia tidak memonopoli pendidikan dan perawatan anak. 

Perawatan dan pendidikan anak, pekerjaan rumah tangga, diatur 

bersama dengan suami berdasarkan suatu kesepakatan bersama. 
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Wanita pada dasarnya merupakan makhluk yang mandiri. Wanita 

dapat melakukan tugas kesehariannya sebagai istri, sebagai ibu dan 

sebagai pekerja dengan menggunakan manajemen waktu yang baik. 

Wanita dalam rumah tangga akan berperan sebagai istri bagi suami dan ibu 

bagi anak-anaknya. Wanita di luar rumah tangga akan menjalankan 

perannya sebagai wanita pekerja. Berdasarkan berbagai peran yang 

diemban oleh wanita tersebut, wanita membutuhkan dorongan dari orang-

orang terdekat untuk dapat menjalankan tugas sebagai wanita yang 

mempunyai peran ganda dengan baik. 

Dadang Hawari (Munandar, 1983) mengemukakan pandangan 

mengenai peran ganda wanita bekerja berdasarkan kemajemukan peran 

wanita, yaitu: 

a. Peranan wanita sebagai karyawati (tidak lepas dari tugas kantor dan 

problematik yang berkaitan dengan pekerjaan). 

b. Peranan wanita sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

suami sebagai ibu dari anak-anaknya. 

c. Peranan wanita sebagai ibu rumah tangga yaitu peranan wanita dalam 

ketatalaksanaan keluarga yang keberlangsungannya ada ditangan ibu. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, wanita yang sudah 

berkeluarga mempunyai peran ganda. Disebut sebagai peran ganda karena 

wanita yang sudah berkeluarga mempunyai peran selain sebagai istri, juga 

sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai pengurus rumah tangga. Hal-

hal yang perlu diperhatiakan oleh wanita atau ibu yang bekerja yaitu 
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mereka menyadari bahwa walaupun mereka bekerja, anak-anak harus 

cukup mendapat perhatian. Melalui pengertian, anak-anak dapat 

merasakan bahwa walaupun ibu tidak sepanjang hari di rumah, tetapi ibu 

akan memberikan perhatian dan kasih sayang penuh pada saat ibu didekat 

anak. 

 

5. Dampak Positif dan Negatif Wanita Bekerja 

Keputusan seorang ibu yang sudah berkeluarga untuk bekerja akan 

berpengaruh terhadap keluarganya, terhadap suami, anak, maupun urusan 

rumah tangganya. Menurut Munandar (1983) seorang wanita yang sudah 

menikah dan memutuskan untuk bekerja mempunyai dampak negatif dan 

positif bagi keluarganya, yaitu: 

a. Dampak Positif 

Bekerjanya seorang wanita yang telah berkeluarga memiliki dampak 

yang positif bagi kehidupan keluarganya, antara lain yaitu: 

1) Ibu yang bekerja mempunyai dampak positif terhadap harga diri 

dan sikap terhadap diri sendiri. Mereka lebih merasakan kepuasan 

hidup yang membuatnya lebih mempunyai pandangan positif 

terhadap masyarakat. 

2) Ibu yang bekerja lebih sedikit menunjukkan keluhan-keluhan fisik, 

kesehatan ibu yang bekerja tidak terpengaruh secara negatif oleh 

tuntutan-tuntutan dari rumah maupun pekerjaan. 
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3) Ibu yang bekerja lebih sedikit menggunakan teknik disiplin yang 

keras atau otoriter. Mereka lebih menunjukkan pengertian dalam 

keluarganya dengan anak. 

4) Umumnya ibu yang bekerja lebih merawat dan memperhatikan 

penampilannya. 

5) Melalui bekerja, kewaspadaan mental mereka lebih berkembang. 

6) Ibu yang bekerja dapat menunjukkan lebih banyak pengertian 

terhadap pekerjaan suaminya dan masalah-masalah yang 

bersangkutan, sehingga mempunyai dampak positif terhadap 

hubungan suami istri. 

7) Ibu yang bekerja mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya 

juga menunjukkan penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik. 

Agar peran wanita dapat lebih terarah diperlukan peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Meningkatkan 

pendidikan ibu baik formal maupun nonformal dimaksudkan untuk 

lebih menegakkan identitas dirinya, lebih berwibawa dimata anak-

anaknya dan dapat mendampingi suami dalam mengambil keputusan 

serta mengimbangi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh suami. 

b. Dampak Negatif 

1) Ibu yang bekerja tidak dapat selalu ada pada saat-saat yang 

penting, dimana ia sangat dibutuhkan. Misalnya ketika anak 

mendadak sakit, jatuh, kecelakaan dan sebagainya. 
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2) Tidak semua kebutuhan anggota keluarga dapat terpenuhi. 

Misalnya suami yang menginginkan masakan istrinya sendiri, 

anak pulang sekolah dan ingin menceritakan pengalamannya pada 

ibu. 

3) Ibu yang bekerja menghabiskan waktunya di luar rumah untuk 

pekerjaan menjadi terlalu capek, sehingga pulang kerja ia tidak 

mempunyai energi untuk bermain dengan anaknya, menemani 

suaminya dalam kegiatan-kegiatan tertentu. 

Munandar (1983) mengemukakan bahwa terdapat kerugian terhadap 

wanita berkeluarga yang bekerja, yaitu: 

a. Waktu yang terlalu sempit, sehingga wanita bekerja sering mengalami 

tekanan jiwa karena dikejar oleh keinginan untuk memerankan peran 

gandanya sesempurna mungkin. 

b. Pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh bekerjanya seorang ibu 

terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Anak-anak 

harus berpisah dengan ibunya karena ibu bekerja di luar rumah. Hal 

ini dapat mengakibatkan terganggunya proses sosialisasi anak dan 

kehidupan emosionalnya.  Bekerjanya seorang ibu dapat menimbulkan 

rasa rasa bersalah berdasarkan anggapan bahwa perannya sebagai 

wanita berkarir telah mengurangi perannya sebagai ibu. 

c. Rasa khawatir oleh suami terhadap pertukaran peran dalam keluarga 

yang mengakibatkan menurunnya harga diri seorang suami. Seorang 
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istri yang bekerja dapat mengakibatkan suami merasa status sosialnya 

merosot. 

Menurut Parke & Buriel (Salsabila, 2012) dampak ibu bekerja 

terhadap anak tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut: 

a) Usia 

Dampak ibu bekerja tergantung dari umur anak ketika ditinggalkan 

ibu untuk bekerja. Seorang anak yang masih berusia terlalu dini untuk 

ditinggal bekerja perlu mendapatkan perhatian khusus, bimbingan dan 

pengarahan yang tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan anak. 

Seorang anak yang telah memasuki usia remaja juga perlu bimbingan, 

pengawasan dan pemberian pemahaman yang tidak berlebihan, 

orangtua juga perlu memahami dunia anak untuk memudahkan 

orangtua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak.  

b) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin anak mempengaruhi tingkat kemandirian anak. Menurut 

Munandar (1983) kemandirian anak perempuan lebih tinggi dari pada 

anak laki-laki yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar rumah. 

Sejalan dengan pendapat Salsabila (2012) bahwa anak laki-laki 

berprestasi lebih jelek dari pada anak perempuan yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja. Beberapa pendapat tersebut berarti bahwa jenis kelamin 

menentukan tingkat kemandirian anak, seorang anak laki-laki lebih 

membutuhkan pendampingan orangtua dalam kegiatan belajar dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut yang 
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mengakibatkan anak laki-laki cenderung kurang mandiri dari pada 

anak perempuan. 

c) Temperamen dan Kepribadian Anak 

Menurut Tedjasaputra (Mariyam dan Apisah, 2008) bahwa 

kemandirian anak usia dini merupakan bawaan dari orangtua. Seorang 

anak yang mempunyai kepribadian mandiri berasal dari latar belakang 

orangtua yang mandiri pula. Kepribadian yang baik dan tempramen 

anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar rumah lebih stabil 

karena dalam kehidupan sehari-hari mereka belajar untuk 

mengendalikan emosi ketika ditinggal ibu bekerja. 

d) Waktu Kerja Ibu 

Tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja 

paruh waktu di luar rumah dengan anak usia dini yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja seharian penuh di luar rumah akan berbeda. Seorang 

anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar rumah seharian penuh 

akan mengalami kesusahan mengatur komunikasi terhadap ibu, 

sehingga anak kesulitan dalam memperoleh informasi dan pengarahan 

mengenai kemandirian pada anak. Sebagai contoh yaitu seorang anak 

yang diasuh oleh ibu yang bekerja seharian penuh di luar rumah 

mengalami kesusahan dalam bertemu dengan ibunya yang terlalu 

sibuk dengan pekerjaanya. Ketika anak bangun tidur, orangtua sudah 

bersiap-siap berangkat bekerja. Ketika orangtua pulang setelah 

bekerja, anak-anak sudah tertidur. Hal demikian yang menyebabkan 
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anak kekurangan perhatian, bimbingan dan pengawasan, sehingga 

tingkat kemandirian anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh 

waktu dan seharian penuh di luar rumah akan berbeda. 

e) Alasan Ibu Bekerja  

Bekerjanya seorang ibu memiliki alasan yang berbeda-beda, antara 

lain untuk menambah penghasilan keluarga, meningkatkan eksistensi, 

mengembangkan potensi diri, dan mengatasi kejenuhan. Kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar rumah dengan 

alasan meningkatkan eksistensi akan berbeda dengan kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar rumah dengan 

alasan mengembangkan diri. Seorang ibu yang bekerja di luar rumah 

dengan alasan untuk mengembangkan diri akan lebih merasa puas dari 

pada seorang ibu yang bekerja dengan alasan untuk meningkatkan 

eksistensi. Seorang ibu yang bekerja di luar rumah dengan alasan 

untuk meningkatkan eksistensi tidak akan puas sehingga ia akan 

mengejar eksistensi terus menerus dan mengabaikan kepentingan 

anak. Hal demikian yang menyebabkan anak yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja di luar rumah dengan alasan untuk mengejar eksistensi 

memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah dari pada ibu yang 

bekreja di luar rumah dengan alasan untuk meningkatkan potensi diri 

maupun menambah penghasilan keluarga. 
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f) Perasaan Ibu Terhadap Pekerjaannya 

Sikap ibu terhadap anak dapat dipengaruhi oleh perasaan ibu terhadap 

pekerjaannya. Seorang ibu yang puas dengan bekerja di luar rumah, 

tidak akan merasa terbebani dengan pekerjaannya tersebut. Semakin 

puas seorang ibu dalam bekerja, semakin efektif pula ibu sebagai 

orangtua untuk mendidik anak-anaknya. Semangat dan aura positif 

dari ibu akan berdampak pula pada anak. Seorang ibu yang riang akan 

melahirkan seorang anak yang riang pula, demikian dengan seorang 

ibu yang mandiri akan melahirkan seorang anak yang mandiri pula 

melalui pembiasaan.   

g) Dukungan dari Suami 

Seorang ibu yang bekerja di luar rumah dengan dukungan penuh dari 

suami akan lebih semangat dan tidak terbebani ketika menjalankan 

aktifitasnya dalam bekerja. Dukungan merupakan suatu hal positif 

yang dapat meningkatkan rasa percaya diri pada diri seseorang. 

Seorang ibu yang bekerja di luar rumah dengan dukungan yang tulus 

dari suami akan berdampak positif juga pada keefektifannya terhadap 

perlakukan kepada anak. Dukungan suami terhadap seorang ibu yang 

bekerja akan menjadikan seorang ibu merasa lebih terbuka terhadap 

anak, lebih menyayangi anak dan lebih perduli terhadap 

perkembangan anak sehingga penerapan kemandirian pada anak dapat 

diterapkan secara benar sesuai dengan porsinya. 
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h) Status Sosial Ekonomi Keluarga 

Keadaan sosial ekonomi keluarga akan mempengaruhi sikap orangtua 

dalam bekerja. Seorang ibu yang bekerja di luar rumah dengan tingkat 

sosial ekonomi rendah memiliki tingkat percaya diri yang lebih rendah 

pula. Jenis pekerjaan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan 

diri seorang ibu yang bekerja di luar rumah.  Status sosial ekonomi 

keluarga yang rendah pada ibu yang bekerja di luar rumah, akan 

mengakibatkan seorang ibu fokus terhadap cara memperoleh biaya 

hidup tambahan. Ibu yang terlalu fokus terhadap pekerjaan akan 

melalaikan tugas utamanya sebagai pendidik dan pelindung bagi 

anaknya. Fokusnya ibu terhadap pekerjaan karena himpitan ekonomi 

akan menyebabkan anak kurang perhatian sehingga kemandirian anak 

tidak akan terbentuk secara sempurna pada setiap aspeknya. 

i) Jenis Pola Asuh yang Diterapkan Pada Anak Sebelum dan atau 

Sesudah Sekolah. 

Kemandirian pada anak dapat dipengaruhi pula pada jenis pola asuh 

yang diberikan oleh orangtua kepada anak baik sebelum maupun 

sesudah anak memasuki umur sekolah. Seorang anak yang dididik 

menggunakan pola demokratis lebih dapat terbuka dan mandiri karena 

orangtua menerapkan keterbukaan dan kesepakatan yang disetujui 

oleh kedua pihak yaitu orangtua dan anak. Sehingga kesepakatan yang 

telah dibuat oleh orangtua dan anak secara konsisten tidak hanya 

dilakukan oleh nak tetapi dilakukan pula oleh orangtua. Penerapan 
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kemandirian menggunakan pola asuh demikian akan mempercepat 

anak untuk memahami sebab akibat atas perbuatan yang dilakukan 

sehingga anak akan mandiri dan mampu mengambil keputusan 

sendiri.   

Pendapat tersebut sejalan dengan Johnson dan Medinnus (Salsabila, 

2012) yang mengemukakan bahwa dampak ibu bekerja terhadap anak 

tergantung pada umur dan jenis kelamin anak, golongan sosial, lama kerja 

ibu, konsistensi ibu terhadap perilaku dan kebiasaan, temperamen dan 

kepribadian anak, motivasi ibu bekerja, perilaku ibu dalam bekerja dan 

pengasuhan anak. Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian anak usia dini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain usia, jenis kelamin, lama kerja ibu, dan pola pengasuhan ibu terhadap 

anak. Semakin puas seorang ibu terhadap pekerjaannya, semakin efektif 

pula ia sebagai orang tua dalam melakukan pendampingan, pengawasan 

dan pendidikan terhadap anak.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam bekerjanya seorang wanita yang sudah berkeluarga dapat 

menimbulkan berbagai pandangan baik positif maupun pandangan negatif 

dari masyarakat. Wanita yang bekerja harus bersikap realistis dan 

menerima kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh kondisi 

bekerjanaya sebagai sesuatu yang nyata dan dapat diterima oleh 

masyarakat. 
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6. Konflik Peran yang Dihadapi oleh Wanita Bekerja 

Kodrat wanita menyebabkan wanita atau seorang ibu mendapat tugas 

untuk merawat dan mendidik anak. Seorang ibu yang bekerja di luar 

rumah tidak jarang yang merasa khawatir berlebihan apabila terjadi 

sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan keluarganya ketika ia sedang 

bekerja. Munandar (1983) mengemukakan bahwa terdapat konflik peran 

yang terjadi pada wanita berkeluarga yang bekerja, yaitu: 

a. Peran sebagai ibu 

Perpisahan sementara yang terjadi pada ibu bekerja dengan anak 

dapat mengganggu perkembangan anak. Perpisahan sementara 

tersebut dapat menyebabkan keterikatan emosional antara anak 

dengan ibunya menjadi terganggu. Bowlby (dalam Munandar, 1983) 

mengemukakan bahwa dalam perkembangannya, seorang anak dengan 

ibu bekerja di luar rumah tidak mendapat porsi kasih sayang yang 

cukup dari ibunya. Anak akan menderita maternal deprivation yang 

akan menyebabkan anak mengalami kesulitan emosional serta 

hambatan-hambatan dalam perkembangan daya fikirnya. 

Seorang anak yang ditinggal bekerja ibunya tidak selamanya 

diasuh oleh pengasuh. Ibu yang bekerja dapat menyebabkan anak 

terpaksa diasuh oleh orang lain secara berganti-ganti. Hal ini dapat 

menyebabkan anak mendapatkan pengalaman berganti-ganti dari 

tokoh ibu, sehingga anak harus berulang kali melakukan penyesuaian 

diri dengan situasi baru dan harus berulang kali menyambung ikatan 
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emosional dengan orang baru. Bagi perkembangan anak, identitas diri 

wanita bekerja sebagai ibu harus diperkuat dan dipertahankan. 

b. Peran sebagai istri 

Bekerjanya seorang istri dapat menyebabkan kekhawatiran oleh 

suami terhadap pengasuhan anak, terganggunya penyelenggaraan 

rumah tangga dan pelayanannya sebagai istri. Budiman (dalam 

Munandar, 1983) mengemukakan bahwa wanita sudah sewajarnya 

hidup di lingkungan rumah tangga. Tugas ini adalah tugas yang 

diberikan oleh alam pada wanita yaitu melahirkan dan membesarkan 

anak di dalam lingkungan rumah tangga, serta memasak dan memberi 

perhatian kepada suaminya agar sebuah hubungan rumah tangga yang 

tentran dapat diciptakan.  

Tidak jarang pula terdapat suami yang berterimakasih pada 

istrinya yang turut membantu bekerja. Ludiro (Munandar, 1983) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menunjang ibu untuk 

menjalankan tugas gandanya dengan baik antara lain melalui 

pengertian dan bantuan yang diberikan oleh suami. 

Munandar (1983) mengemukakan terdapat pandangan negatif 

terhadap wanita bekerja, yaitu: 

a. Deskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam suatu pekerjaan. 

Dalam suatu pekerjaan, terdapat pembagian kerja antara wanita dan 

pria, walaupun kenyataannya mereka sesama tenaga kerja. Tenaga 
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kerja pria sering menganggap dirinya lebih unggul dan lebih cakap 

dalam bekerja daripada karyawati. 

b. Budaya tradisional menganggap bahwa wanita yang baik-baik yaitu 

mereka yang berasal dari keluarga yang berada atau keluarga 

bangsawan tidak lazim untuk bekerja. Wanita dari kalangan tersebut 

biasanya tinggal di rumah saja dan tidak mengerjakan pekerjaan yang 

berat dan kasar. Wanita yang harus bekerja ke luar rumah setiap hari 

adalah wanita dari kalangan menengah ke bawah. Anggapan tersebut 

belum dalam benak masyarakat hingga jaman modern ini. Wanita 

yang bekerja tidak jarang dianggap berstatus sosial lebih rendah dari 

pada wanita yang tidak bekerja. Kebutuhan ekonomi menjadi 

pendorong utama bagi seorang wanita untuk bekerja, namun hal ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan tanggungjawab wanita terhadap 

keluarga.  

c. Wanita yang bekerja tidak luput dari persoalan bagaimana 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di lingkungan kerja yang 

mangharuskan bekerjasama dengan pria. Wanita berkeluarga yang 

tidak bekerja dan tidak berusaha mengenal dunia kerja suaminya, 

dapat terjerumus pada prasangka buruk yang menyangkut hubungan 

suaminya dengan rekan kerja wanita sekantor.  

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dengan bekerja, wanita sering 

dihampiri rasa khawatir dan bersalah mengenai pengasuhan anak dan 

keberlangsungan rumah tangga.  Konflik peran yang terjadi pada wanita 



99 
 

 
 

berkeluarga yang bekerja dapat diminimalisir dengan adanya pengertian, 

dukungan dari orang terdekat yaitu suami dan pemahaman istri mengenai 

peranannya dalam rumah tangga. 

 

C. Tingkat Kemandirian Anak Ditinjau dari Status Kerja Ibu 

Dronkers (1995) dalam penelitiannya yang berjudul The Effect Of 

Occupations Of Working Mothers On The Educational Inequality, peluang 

pendidikan anak bukan terletak pada kondisi ibu yang bekerja atau tidak, 

namun tingkat pekerjaannya. Tingkat pekerjaan ibu tidak berpengaruh 

terhadap etnis maupun gender anak-anaknya. Tingkat pekerjaan ibu 

dipengaruhi oleh perubahan umum dari pajak, dan sistem upah. Pendapatan 

merupakan salah satu yang mendasari perekonomian rumah tangga. Keluarga 

dengan satu sumber pendapatan yang rendah dapat merugikan keluarga 

dengan tingkat pendidikan orangtua yang rendah. Tingkat pendidikan yang 

remdah akan mengakibatkan terbatasnya seseorang dalam memperoleh 

pekerjaan yang berkualitas. Hal ini yang menjadi salah satu faktor wanita 

bekerja untuk membantu pendapatan keluarga. Ibu yang bekerja paruh waktu 

tidak terlalu berpengaruh terhadap pengasuhan anak setelah ia dapat 

menyelesaikan pekerjaannya. Secara umum diasumsikan bahwa pendidikan 

ibu merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam pengasuhan dan tingkat 

pencapaian perkembangan anak.  

Pendidikan ibu merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap 

perkembangan anak. Perkembangan anak tidak tergantung dari status 
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pekerjaan ibu tetapi tingkat pekerjaan ibu. Tingkat pekerjaan ibu yang 

dimaksud adalah ibu yang bekerja paruh waktu dan seharian penuh. Kondisi 

ibu bekerja paruh waktu maupun bekerja seharian penuh akan berpengaruh 

pada kesempatan sosialisasi ibu terhadap anak-anaknya. Sosialisasi ibu 

berpengaruh pada penerapan kemandirian pada anak. Sosialisasi dari ibu ke 

anak merupakan hal penting dalam membentuk kepribadian anak, karena ibu 

merupakan sosok yang terdekat dengan anak sehingga ibu dijadikan sebagai 

guru atau model oleh anak. Tanpa adanya sosialisasi maka kepribadian anak 

khususnya penerapan kemandirian pada anak susah diterapkan. Anak akan 

cenderung mengikuti contoh dari lingkungan sekitar yang belum diketahui 

dampaknya, apakah positif atau negatif. Namun pada ibu yang bekerja paruh 

waktu dapat melakukan pengasuhan kepada anaknya setelah menyelesaikan 

pekerjaannya. 

Munandar (1983) mengemukakan bahwa anak-anak yang ibunya 

bekerja lebih cepat dewasa dan mandiri dibandingkan dengan anak yang 

secara sempurna terlindung dan selalu dilayani oleh orangtuanya.  Perlakuan 

orangtua demikian yang merupakan tindakan tidak mendidik anak menjadi 

pribadi yang mandiri. Seorang anak membutuhkan dorongan, kesempatan dan 

kasih sayang untuk menuju sikap mandiri. Seorang ibu yang sepanjang hari 

berada di rumah dan berdekatan dengan anaknya belum tentu mempunyai 

kedekatan yang positif dengan anak. Apabila ibu berada di rumah tetapi 

pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada pengasuh, maka 

kemandirian dan karakter yang tertanam pada anak akan berkembang 
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tergantung dari pengasuhan yang diberikan oleh pengasuh. Kedekatan 

orangtua dan anak juga tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga hubungan 

anak dengan ibu kurang erat dan hangat. 

Rachmawati (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Kemandirian 

Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di Playgroup Ananda Kabupaten Jombang, 

sebagian besar anak usia 3-4 tahun masih belum mandiri baik secara motorik 

maupun secara sosial dan emosi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor 

yaitu sikap orangtua yang overprotektif, peran orangtua kurang dalam 

menumbuhkan kemandirian, orangtua dan guru kurang disiplin.  

Penerapan kemandirian pada anak tidak hanya membutuhkan peran 

langsung dari orangtua tetapi pola pengasuhan dari orangtua juga sangat 

berpengaruh. Ibu rumah tangga yang mempunyai kesempatan memberikan 

pengasuhan pada anak secara langsung lebih banyak tidak menjamin 

pengasuhan yang diberikan pada anak tersebut tepat dan efektif. 

Pengembangan kemandirian pada anak memerlukan pemahaman dari ibu 

mengenai pola-pola pengasuhan yang sesuai dalam mengembangkan 

kemandirian pada anaknya. 

Hurlock (1978) mengemukakan bahwa pengaruh ibu yang bekerja 

pada hubungan ibu dan anak sebagian besar bergantung pada usia anak pada 

waktu ibu mulai bekerja. Jika ia mulai bekerja sebelum anak telah terbiasa 

selalu bersamanya, sebelum suatu hubungan tertentu terbentuk pengaruhnya 

akan minimal. Tetapi jika hubungan kedekatan antara ibu dengan anak telah 

terbentuk, anak tersebut akan menderita akibat deprivasi maternal kecuali 
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apabila tersedia seseorang pengganti ibu yang memuaskan. Apabila ibu 

bekerja di luar rumah, kesempatan untuk kehidupan sosial dan rekreasi 

dengan keluarga menjadi terbatas. 

Dari beberapa pendapat dan hasil penelitian yang telah dikemukakan 

di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan terhadap anak dipengaruhi oleh 

tingkat pekerjaan ibu. Ibu yang bekerja di luar rumah dapat menciptakan 

tantangan bagi anak. Tanggungjawab wanita sebagai ibu sangat berpengaruh 

bagi anak-anak karena ibu umumnya dianggap sebagai agen primer dalam 

perkembangan yang sehat dan kelangsungan hidup anak-anak. Pengasuhan 

anak pada ibu yang bekerja seharian penuh dapat diatasi dengan adanya 

kerabat terdekat dan pengasuh untuk melakukan pendidikan pada anak. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Semakin meningkatnya pendidikan pada perempuan menimbulkan 

kesadaran untuk mengembangkan diri dan mengaktualisasikannya dalam 

bidang pekerjaan. Demikian halnya dengan kebutuhan ekonomi yang semakin 

meningkat membuat perempuan mencoba untuk ikut berperan dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi. Fenomena tersebut dapat memberikan 

dampak positif maupun negatif. Bekerja dapat memperoleh masukan 

tambahan dan mendapat pengalaman.  

Bekerja atau berkarirnya seorang ibu dapat mengakibatkan perhatian 

terhadap keluarga termasuk anak menjadi berkurang, bahkan tidak sedikit 

yang akhirnya tidak memperhatikan kondisi anak terutama masalah tumbuh 
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kembang anak. Kondisi seperti ini, yang paling umum menjadi korban adalah 

anak pada usia awal termasuk anak prasekolah. Anak prasekolah yang 

seharusnya mulai menguasai berbagai ketrampilan fisik, bahasa, dan mencoba 

mengeksplorasi kemandiriannya melalui stimulasi yang tepat dari 

orangtuanya dapat terganggu karena kurangnya stimulus yang diberikan.  

Kenyataan pada saat ini, anak yang diasuh seharian penuh oleh 

orangtua lebih manja dari pada anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar 

rumah. Orangtua yang seharian penuh berada di rumah seharusnya 

mempunyai kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap 

perkembangan anak secara intensif lebih banyak dari pada ibu yang bekerja di 

luar rumah. Orangtua yang seharian penuh berada di rumah dapat 

memberikan perhatian secara langsung kepada anak lebih banyak dari pada 

ibu yang bekerja di luar rumah. Perhatian orangtua merupakan hal terpenting 

sebagai penguat perilaku anak, tetapi perhatian yang diberikan secara 

berlebihan dapat menghambat perkembangan anak dan mengakibatkan anak 

menjadi manja. Kerangka berfikir penelitian tentang tingkat kemandirian 

anak usia dini yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Ibu bekerja paruh 

waktu di luar rumah  

rumah. 

Terdapat perbedaan tingkat 

kemandirian anak ditinjau dari 

status kerja ibu. 

Status Kerja 

Ibu Rumah 
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Status kerja ibu terdiri dari dua jenis yaitu ibu sebagai ibu rumah tangga 

dan ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah. Status kerja ibu baik ibu 

rumah tangga maupun ibu bekerja paruh waktu di luar rumah dapat 

berpengaruh pada tingkat kemandirian anak usia dini. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis 

merupakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan masih 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban empirik dengan data. 

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat 

kemandirian anak usia dini antara anak yang diasuh oleh ibu rumah tangga 

dan ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah. Tingkat kemandirian anak 

usia dini semakin rendah apabila intensitas ibu di rumah semakin tinggi. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian Tingkat Kemandirian Anak Usia Dini Ditinjau dari Status 

Kerja Ibu di Kecamatan Reban Kabupaten Batang didukung oleh beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan, antara lain yaitu: 
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1) Penelitian yang dilakukan oleh Achmad, dkk (2010) yang berjudul 

Hubungan Tipe Pola Asuh Orangtua dengan Emotional Quotient (EQ) 

pada Anak Usia Prasekolah (3-5 Tahun) di TK Islam Al-Fattaah 

Sumampir Purwokerto Utara. Hasil penelitian tersebut mengemukakan 

bahwa terdapat hubungan antara tipe pola asuh demokratis dan otoriter 

dengan EQ pada anak usia prasekolah di TK Islam Al-Fattaah Sumampir 

Purwokerto Utara. Menurut penelitian ini tipe pola asuh orangtua 

berhubungan dengan kemampuan anak memahami emosi diri sendiri, 

kemampuan anak mengatur emosi diri sendiri dan kemampuan anak 

dalam memahami perasaan orang lain serta kemandirian, namun pola 

asuh orangtua tidak memiliki hubungan dengan aspek keterampilan 

sosial anak terhadap lingkungannya. Tingkat kemampuan anak dalam 

mengendalikan emosi dapat menjadi faktor tingkat kemandirian anak, 

apabila kemampuan anak dalam mengelola emosinya rendah maka 

tingkat kemandirian anak usia dini juga rendah, begitu sebaliknya. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2013) pada penelitiannya 

mengenai Self Esteem antara Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dengan 

yang tidak Bekerja. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada 

penelitian ini dikemukakan bahwa terdapat perbedaan self-esteem antara 

ibu rumah tangga yang bekerja dengan ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja, yaitu ibu rumah tangga yang bekerja memiliki self-esteem yang 

lebih tinggi daripada ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Menurut 

penelitian tersebut faktor penyebab ibu rumah tangga yang bekerja 
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memiliki self-esteem yang lebih tinggi karena ibu rumah tangga yang 

bekerja cenderung lebih terbuka dalam pengasuhan anak, logika dalam 

berfikir jauh lebih dinamis serta didukung dengan wawasan dalam 

mengasuh anak yang cukup luas. Apabila seorang ibu memiliki self-

esteem yang rendah maka ibu akan sering merasakan kecemasan dan 

menganggap orang lain tidak menghargai dirinya. Hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap bimbingan dan pendampingan terhadap anak serta 

tingkat kemandirian pada anak usia dini. 

3) Menurut Bajracharya (2010) dalam penelitiannya yang berjudul The 

Nature of Mothers’ Work and Children’s Schooling in Nepal: The 

Influence of Income and Time Effects bahwa perubahan makro ekonomi 

global dan transisi dalam pola produksi telah mendorong perubahan yang 

signifikan di negara-negara berkembang dalam sifat pekerjaan bagi pria 

dan wanita dari pertanian ke industri, manufaktur, dan jasa. Perubahan ini 

memiliki konsekuensi tertentu bagi perempuan. Di satu sisi, transisi 

bekerja di sektor nonpertanian dengan ekonomi lebih formal 

menyediakan upah yang lebih tinggi bagi wanita. Hal ini memungkinkan 

perempuan menjadi sumber daya dengan investasi yang lebih besar bagi 

mereka sendiri dan kesejahteraan anak-anak mereka. Di sisi lain, transisi 

ini juga memaksa perempuan untuk bekerja di luar rumah, sehingga 

menciptakan tantangan bagi anak. Sedangkan konsekuensi dari konflik 

dalam tanggung jawab perempuan sangat berpengaruh bagi anak-anak 

karena ibu umumnya dianggap sebagai agen primer dalam perkembangan 
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yang sehat dan kelangsungan hidup anak-anak di negara berkembang. 

Perkembangan anak sangat erat hubungannya dengan peran seorang ibu. 

Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya bahwa faktor 

ibu bekerja di luar rumah didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga 

yang memiliki dampak pada perkembangan anak. Adanya pekerjaan ibu 

yang mengharuskan ia bekerja diluar rumah dapat menghambat 

perkembangan anak. Pemahaman orangtua terhadap perkembangan anak 

harus dipupuk agar orangtua yang bekerja di luar rumah tetap dapat 

melakukan pendidikan bagi anaknya, sehingga perkembangan anak tidak 

akan terganggu. Seorang ibu yang bekerja harus mempertimbangkan jam 

kerja, bekerja seharian penuh atau bekerja paruh waktu. Hal ini dilakukan 

untuk memudahkan ibu dalam melakukan tugasnya sebagai seorang istri, 

ibu dan sebagai seorang pekerja. 

4) Menurut Holdsworth dan Dale (1991) dalam penelitiannya yang berjudul 

Working mothers in Great Britain and Spain: A Preliminary Analysis 

mengemukakan bahwa meskipun peluang terbatas untuk mendapatkan 

pekerjaan paruh waktu tidak selalu menghambat dalam menggabungkan 

pekerjaan dan tugas ibu. Kasus Perancis membuktikan, pekerjaan penuh 

waktu tidak tergantung pada ketersediaan perawatan anak yang memadai. 

Di Eropa selatan tanggung jawab perawatan anak sebagian besar 

dianggap sebagai hal penting dalam keluarga. Oleh karena itu, salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk 

menggabungkan pekerjaan dan tugas ibu adalah ketersediaan kerabat 
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sebagai tempat penitipan anak (biasanya nenek). Dekat orangtua berarti 

bahwa perempuan memiliki akses yang lebih besar untuk perawatan 

informal anak, namun juga dapat menyebabkan beban ganda pada ibu 

yang juga harus merawat orang tuanya. Peran jaringan kekerabatan 

dalam mendukung kerja perempuan melalui penyediaan perawatan anak 

karena akan tergantung pada keadaan khusus anggota keluarga. Seorang 

anak dengan kondisi pekerjaan orangtua (ibu) bekerja di luar rumah 

maka ia harus dititipkan dan diasuh oleh saudara terdekat. Perkembangan 

kepribadian anak yang diasuh oleh pengasuh maupun kerabat akan 

tergantung dari pengasuhan yang dilakukan oleh saudara maupun 

pengasuh yang mengasuhnya. Anak akan mendapatkan contoh dari 

kerabatnya dan sedikit dari orang tuanya. Hal ini berpengaruh pada 

pembentukan kemandirian pada anak. Anak akan cenderung lebih manja 

kepada orang tuanya ketika ia berada bersama kerabatnya dalam jangka 

waktu satu hari penuh dan baru bertemu orang tuanya setelah malam 

hari. Namun respon dari orangtua juga dapat berpengaruh, apabila respon 

orangtua terhadap sikap manja anak adalah negatif maka anak tidak akan 

melakukan hal tersebut secara berkelanjutan. Apabila orangtua merespon 

positif terhadap perilaku manja anak maka hal ini dapat menjadi stimulus 

bagi anak untuk melakukan hal tersebut dikemudian hari yang semakin 

lama akan menjadi kebiasaan. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh Mariyam dan Apisah (2008) yang 

berjudul Hubungan Antara Status Pekerjaan Ibu dan Tingkat 
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Kemandirian Anak Usia Prasekolah di Desa Prapag Lor Kecamatan 

Losari Kabupaten Brebes. Berbeda dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, berdasarkan penelitian ini bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara status pekerjaan ibu terhadap tingkat 

kemandirian anak usia prasekolah. Sebagai orangtua dan mempunyai 

anak, kewajiban mendidik merupakan tugas yang paling utama. Tingkat 

kemandirian anak disesuaikan dengan umur serta tingkat kedewasaanya. 

Ibu yang tidak bekerja cenderung melayani dan memanjakan anak. Hal 

ini terasa positif dan menyenangkan bagi anak tetapi dampaknya anak 

menjadi terbiasa tergantung dengan orang lain dan kurang mandiri. 

Biasanya ibu yang mandiri akan melahirkan anak yang mandiri, 

sedangkan anak yang tidak mandiri berasal dari ibu yang tidak mandiri 

pula. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tipe pola asuh, self-esteem seorang ibu, dan status pekerjaan ibu dapat 

mempengaruhi tingkat kemandirian anak usia dini. Semakin tinggi self-

esteem seseorang, semakin tinggi pula cara berfikir yang terbuka dalam 

menerima wawasan baru maupun mengenai bimbingan terhadap anak 

usia dini. Cara berfikir yang terbuka akan menghasilkan kualitas 

pengasuhan dan pembimbingan kemandirian pada anak usia dini semakin 

meningkat. Lahirnya individu yang mandiri berasal dari orangtua yang 

mandiri terlebih dahulu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan sifat maupun nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang bervariasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2010) variabel 

penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Riwidikdo (2006) 

mengemukakan bahwa variabel merupakan gejala yang menjadi fokus 

dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel 

terikat dan variabel bebas : 

1. Variabel Terikat/ Dependen Variabel (X) 

Variabel terikat atau dependen variabel dalam penelitian ini 

adalah tingkat kemandirian anak usia dini. 

2. Variabel Bebas/ Independen Variabel (Y) 

Variabel bebas atau independen variabel dalam penelitian ini 

adalah status kerja ibu. 
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B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Tingkat Kemandirian Anak Usia Dini 

Kemandirian pada anak usia dini merupakan kemampuan anak 

untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai tahapan 

perkembangannya dengan bimbingan dan pengawasan dari orangtua 

maupun orang dewasa. Seorang anak membutuhkan kesempatan, 

dukungan dan dorongan serta kasih sayang dari keluarga serta 

lingkungan sekitar dalam memperoleh kemandirian. Anak akan 

mandiri apabila dimulai dari lingkungan keluarganya karena proses 

kemandirian seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Kemandirian anak usia dini dapat terbentuk melalui pembiasaan dan 

pemberian stimulus serta sikap konsisten dari orangtua dan 

pendamping.  

2. Status Kerja Ibu 

Kerja merupakan suatu kegiatan untuk mencari nafkah dan 

mata pencaharian. Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak 

ibu yang bekerja dengan alasan untuk mendapatkan tambahan 

pendapatan. Namun hal-hal yang mempengaruhi ibu bekerja tidak 

hanya faktor ekonomi saja, tetapi saat ini motivasi ibu bekerja 

semakin beragam mulai dari mengisi waktu luang, menghindari 

kebosanan, dan mewujudkan potensi diri. Status kerja ibu terdiri dari 3 

jenis, yaitu ibu yang bekerja di luar rumah, ibu yang bekerja di dalam 

rumah, dan ibu rumah tangga.  
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C. Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2010). Populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda-benda alam 

lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek maupun 

subjek yang dipelajari, namun meliputi seluruh karakteristik dan sifat yang 

dimiliki oleh subjek maupun objek tersebut. Populasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah anak usia dini di Kecamatan Reban. Hal ini 

karena di Kecamatan Reban terdapat anak- anak dengan latar belakang 

pekerjaan orang tua yang beragam. Khususnya anak- anak yang diasuh 

oleh ibu rumah tangga dan anak- anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja 

di luar rumah yaitu ibu yang bekerja paruh waktu sebagai guru, petani, dan 

pedagang. 

Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang 

dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk 

populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus bersifat representatif 

(mewakili). Sampel dalam penelitian ini adalah anak- anak usia dini di 

Kelurahan Reban, Wonorojo,  Padomasan dan Adinuso yang diasuh oleh 
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ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja diluar rumah yaitu ibu yang 

bekerja paruh waktu sebagai guru, petani dan pedagang yang masing – 

masing berjumlah 15 responden dan 40 responden untuk ibu rumah 

tangga. Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah 

Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2010) Purposive Sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Subjek penelitian di sini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Usia 4-6 tahun. 

b. Mempunyai ibu dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan 

ibu bekerja paruh waktu sebagai guru, petani, dan pedagang.  

c. Tinggal bersama ibu. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk menghimpun data dari sejumlah populasi yang menjadi 

sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Kemandirian Anak Usia Dini dengan 

perhitungan menggunakkan skala likert. Skala Kemandirian Anak Usia 

Dini pada penelitian ini dibuat berdasarkan teori dari Yamin dan Sanan. 

Terdapat tujuh aspek dalam instrumen penelitian yang akan diujikan 

kepada responden, yaitu kemampuan fisik, percaya diri, bertanggung 

jawab, disiplin, pandai bergaul, saling berbagi, dan mengendalikan emosi. 
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Menurut Sugiyono (2010) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Fenomena sosial dalam penelitian telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Indikator tersebut kemudian dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan.  

Instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan skala likert 

dengan 4 pilihan jawaban. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif, yaitu dapat berupa kata-kata Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan rentangan nilai skor 

mulai dari 4 sampai 1. Jawaban item istrumen yang menunjukkan kategori 

favorable mendapatkan rentangan skor 4 untuk Sangat Sesuai (SS), 3 

untuk Sesuai (S), 2 untuk Tidak Sesuai (TS), dan 1 untuk Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Jawaban item istrumen yang menunjukkan kategori 

unfavorable mendapatkan rentangan skor 1 untuk Sangat Sesuai (SS), 2 

untuk Sesuai (S), 3 untuk Tidak Sesuai (TS), dan 4 untuk Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Semakin tinggi skor tingkat kemandirian anak usia dini, 

semakin rendah status kerja ibu di rumah. 
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Sebelum digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya, perlu 

diadakan uji instrumen terlebih dahulu untuk mengetahui kelayakan dari 

instrumen tersebut. Uji istrumen penelitian tentang Tingkat Kemandirian 

Anak Usia Dini Ditinjau dari Status Kerja Ibu dilakukan pada tanggal 22-

29 April 2014 di TK Labschool UNNES dengan jumlah total responden 

sebanyak 38 orang. Pengujian instrumen dilakukan dengan menyebar 

angket kepada orangtua (ibu) murid yang berusia 4-6 tahun untuk 

mengukur kelayakan instrumen mengenai tingkat kemandirian anak usia 

dini. Setelah uji coba instrumen penelitian, akan didapatkan item-item 

instrumen yang layak digunakan untuk penelitian yang sebenarnya melalui 

perhitungan statistik. Berikut merupakan tabel sebaran item skala 

Kemandirian Anak Usia Dini sebelum dan sesudah uji coba instrumen 

penelitian. 

Tabel 1. Sebaran Item Skala Kemandirian Anak Usia Dini Sebelum Uji Coba 

No Aspek-aspek 

Kemandirian AUD 

Pernyataan 

Favourable 

Pernyataan 

Unfavourable 
Jumlah 

1. Kemampuan Fisik 9, 20, 32 7, 12, 29 6 

2. Percaya Diri 10, 14, 15 6, 33, 37 6 

3. Bertanggung Jawab 5, 18, 28 27, 30, 35 6 

4. Disiplin  1, 36, 39 2, 23, 31 6 

5. Pandai Bergaul 4, 16, 21 19, 26, 34 6 

6. Saling Berbagi 3, 8, 17 11, 24, 25 6 

7. Mengendalikan Emosi 13, 38, 41 22, 40, 42 6 

Jumlah 21 21 42 

 

Sebaran item skala Kemandirian Anak Usia Dini sebelum uji coba 

berjumlah 42 item pernyataan yang terdiri dari 7 aspek. Masing-masing 
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aspek tersebut terdiri dari pernyataan favourable dan pernyataan 

unfavourable. Aspek-aspek kemandirian anak usia dini yaitu antara lain 

kemampuan fisik, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai 

bergaul, saling berbagi, dan mengendalikan emosi. Terdapat 6 item pada 

setiap aspek kemandirian anak usia dini yang terdiri dari 3 pernyataan 

favourable dan 3 pernyataan unfavourable.  

Tabel 2. Sebaran Item Skala Kemandirian Anak Usia Dini Setelah Uji Coba 

No Aspek-aspek Kemandirian 

AUD 

Pernyataan 

Favourable 

Pernyataan 

Unfavourable 
Jumlah 

1. Kemampuan Fisik 9, 20, 32 7, 12, 29 6 

2. Percaya Diri 10, 14 6, 33, 37 5 

3. Bertanggung Jawab 5, 18, 28 27, 30, 35 6 

4. Disiplin  1, 36 23, 31 4 

5. Pandai Bergaul 4, 21 19, 26 4 

6. Saling Berbagi 17 11 2 

7. Mengendalikan Emosi 13, 38 22, 40, 42 5 

Jumlah  15 17 32 

 

Sebaran item skala Kemandirian Anak Usia Dini setelah uji coba 

berjumlah 32 item dari total item 42 pernyataan. Terdapat 10 item 

pernyataan yang gugur yaitu item 2, 3, 8, 15, 16, 24, 25, 34, 39 dan 41. 

Pernyataan favourable berjumlah 15 item dan pernyataan unfavourable 

berjumlah 17 item. Jumlah item pernyataan pada aspek kemampuan fisik 

berjumlah 6 item yaitu terdiri dari 3 item favourable dan 3 item 

unfavourable. Aspek percaya berjumlah 5 item yaitu terdiri dari 2 item 

favourable dan 3 item unfavourable. Aspek bertanggung jawab berjumlah 

6 item yaitu terdiri dari 3 item favourable dan 3 item unfavourable. Aspek 
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disiplin berjumlah 4 item yang terdiri dari 2 item favourable dan 2 item 

unfavourable. Aspek pandai bergaul berjumlah 4 item yang terdiri dari 2 

item favourable dan 2 item unfavourable. Aspek saling berbagi berjumlah 

2 item yang terdiri dari pernyataan favourable dan unfavourable masing-

masing berjumlah 1 item. Aspek kemandirian anak usia dini yang terakhir 

yaitu mengendalikan emosi yang berjumlah 5 item terdiri dari 2 item 

favourable dan 3 item unfavourable. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas merupakan suatu cara untuk mengukur kevalidan data 

dari setiap item instrumen penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. 

Sebuah instrumen dikatakan baik apabila jumlah item yang gugur 

sedikit. Menurut Arikunto (2006) validitas merupakan suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Berdasarkan uji coba instrumen penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti memperoleh data dari 38 responsen dengan hasil uji coba 

validitas yaitu dari total 42 item pernyataan diperoleh 32 item 

pernyataan yang valid dan 10 item pernyataan yang gugur yaitu soal 

nomor 2, 3, 8, 15, 16, 24, 25, 34, 39 dan 41. Item pernyataan yang 

dinyatakan gugur adalah item yang mempunyai skor < 0,03 pada 



118 

 

 
 

Corrected Item-Total Correlation. Validitas item pernyataan uji coba 

instrumen terdapat 32 item pernyataan yang valid dengan rentangan skor 

terendah hingga tertinggi yaitu 0,320 – 0,632. 

 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan derajat konsistensi dan stabilitas data 

atau temuan (Sugiyono, 2009). Menurut Arikunto (2006) reabilitas 

merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagi alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen dikatakan reliabel apabila 

menunjukkan kondisi konsisten yang artinya apabila alat tersebut 

digunakan pada obyek yang sama pada waktu yang berbeda hasilnya 

akan relatif sama atau tetap. 

Perhitungan reliabilitas data uji coba instrumen penelitian 

dilakukan dua kali, sebagai berikut: 

Tabel 3. Reliabilitas Data 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.886 42 

 

Reliabilitas data berdasarkan perhitungan statistik diperoleh skor 

sebanyak 0,886 dengan jumlah pernyataan 42 item yang diujikan 

kepada 38 responden. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.899 32 

 

Perhitungan statistik reliabilitas data setelah menghilangkan 10 

item yang gugur diperoleh skor sebanyak 0,899 yang dengan 

jumlah pernyataan 32 item pernyataan yang valid yang diujikan 

kepada 38 responden. 

 

F. Pelaksaan Penelitian 

Penelitian tentang Tingkat Kemandirian Anak Usia Dini Ditinjau 

dari Status Kerja Ibu di Kecamatan Reban Kabupaten Batang dilaksanakan 

pada tanggal 5-17 Mei 2014 di Kecamatan Reban. Penelitian ini memiliki 

total jumlah responden 85 orang yang terdiri dari 40 responden untuk ibu 

rumah tangga dan 45 responden untuk ibu yang bekerja paruh waktu di 

luar rumah yang terbagi menjadi 3 kriteria yaitu sebagai guru TK, 

pedagang dan petani masing-masing berjumlah 15 orang. Penelitian 

dilakukan dengan mempertimbangkan 7 aspek kemandirian anak usia dini 

berdasarkan teori dari Yamin dan Sanan yaitu kemampuan fisik, percaya 

diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai bergaul, saling berbagi dan 

mengendalikan emosi. Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebar 

skala kemandirian anak usia dini disertai pengarahan tujuan dan petunjuk 

pengisian skala kemandirian anak usia dini kepada ibu- ibu yang memiliki 



120 

 

 
 

anak usia dini sesuai dengan kriteria subjek penelitian yang telah 

ditentukan. Pengambilan data dilakukan melalui pengadaan perkumpulan 

dan kerjasama dengan lembaga sekolah dan kecamatan setempat. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan 

tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu pada 

penelitian ini menggunakan Independent sample t- Test. Riwidikdo (2006) 

mengemukakan bahwa t- Test Independent adalah digunakan untuk 

mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara satu kelompok dengan 

kelompok yang lain, dimana antara satu kelompok dengan kelompok 

lainnya tidak saling berhubungan. Menurut Winarsunu (2009) teknik t- 

Test (disebut juga t- score, t-ratio, t-technique, student-t) merupakan 

teknik statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua 

buah mean yang berasal dari dua buah distribusi. Metode analisis data 

untuk mengetahui tingkat kemandirian anak ditinjau dari status kerja ibu 

pada penelitian ini menggunakan program SPSS ( Statistical Package for 

Sosial Science) 16 for windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu 

masalah (Sugiyono, 2010). Hasil penelitian dapat memuat berbagai hal 

meliputi pengungkapan data instrumen penelitian dan hasil analisis data 

yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang terkait.  

Penelitian tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status 

kerja ibu dilakukan di Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan subjek 

penelitian anak usia dini dengan kisaran usia 4-6 tahun yang diasuh oleh 

ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja diluar rumah yaitu ibu yang 

bekerja paruh waktu sebagai guru, petani dan pedagang. Masing-masing 

responden berjumlah 40 ibu rumah tangga dan 45 ibu bekerja di luar 

rumah yang terdiri dari guru, petani dan pedagang. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara menyebar skala disertai pengarahan tujuan dan 

petunjuk pengisian skala kemandirian anak usia dini kepada ibu- ibu yang 

memiliki anak usia dini sesuai dengan kriteria subjek penelitian yang telah 
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ditentukan. Pengambilan data dilakukan melalui pengadaan perkumpulan 

dan kerjasama dengan lembaga sekolah dan kecamatan setempat.  

1. Uji Asumsi 

a. Normalitas Data 

Uji distribusi normal merupakan cara untuk mengukur 

apakah data tersebut memiliki distribusi normal sehingga dapat 

digunakan dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Suatu 

alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan 

peristiwa-peristiwa yang sangat luas (Riwidikdo,2006). Pada 

penelitian ini, peneliti memperoleh hasil perhitungan normalitas 

data sebagai berikut: 

Tabel 4. Normalitas Data 

Variabel Normalitas Sig  

Tingkat Kemandirian 

AUD ( Ibu Bekerja) 
0,098 0,200 

Tingkat Kemandirian 

AUD ( Ibu Rumah 

Tangga) 

0,117 0,178 

 

 

Hasil uji normalitas data tingkat kemandirian anak usia dini 

ditinjau dari status kerja ibu pada pada tabel diatas yaitu dapat 

diketahui nilai normalitas untuk tingkat kemandirian anak usia dini 

yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah 

sebesar 0,098 dan 0,117 untuk tingkat kemandirian anak usia dini 
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yang diasuh oleh ibu rumah tangga. Kolom Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan nilai signifikansi untuk data tingkat kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga sebesar 0,178 

dan tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah sebanyak 0,200. Kriteria 

pengujian normalitas data yaitu apabila nilai signifikansi > 0,05  

maka data berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai 

signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.  

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas 

menunjukkan nilai signifikansi data untuk kriteria tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga dan 

ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah masing-masing 

mempunyai nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

data tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah 

tangga dan anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh 

waktu di luar rumah berdistribusi normal. 

 

 

b. Homogenitas Data 

Riwidikdo (2006) mengemukakan bahwa uji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui sama atau tidaknya varian dari 

beberapa populasi. Uji homogenitas digunakan sebagai prasyarat 

dalam analisis Independen Sampel T Test, Uji One Sampel t Test, 

ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam Analisis of varians 

http://www.konsistensi.com/2014/03/uji-independent-sample-t-test-lengkap.html
http://www.konsistensi.com/2014/03/uji-one-sampel-t-test-dengan-spss.html
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(ANOVA) adalah bahwa varian dari beberapa populasi adalah 

sama. 

Dasar Pengambilan Keputusan : 

1) Jika nilai Signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok 

populasi data adalah tidak sama. 

2) Jika nilai Signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok 

populasi data adalah sama. 

Tabel 5. Homogenitas Data 

Variabel Homogenitas Sig  

Tingkat Kemandirian AUD 

Ditinjau dari Status Kerja 

Ibu 

0, 289 0,833 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui  bahwa signifikansi 

untuk tingkat kemandirian anak usia dini adalah 0,833 dan nilai 

homogenitas tingkat kemandirian anak usia dini yaitu 0,289. 

Kriteria pengujian homogenitas data yaitu apabila nilai signifikansi 

> 0,05 maka varian sama atau homogen, apabila nilai signifikansi < 

0,05 maka varian tidak sama atau tidak homogen. Berdasarkan 

tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian anak 

usia dini ditinjau dari status kerja ibu mempuyai varian yang sama 
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atau homogen karena 0,833 > 0,05. Sehingga pada perhitungan uji t 

(Insependent Sample t-Test) menggunakan equal variance 

assumed. 

 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2010). Pada penelitian tingkat kemandirian 

anak usia dini, data yang telah diperoleh melalui pengukuran skala 

kemandirian dianalisis untuk mengetahui perbedaan tingkat 

kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu.  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian komparatif sehingga dalam 

analisis data, peneliti menggunakan angka-angka yang didapat melalui 

proses scoring yang diolah menggunakan metode statistik. Data yang 

telah diolah menggunakan metode statistik akan menunjukkan hasil 

dari penelitian yang akan dijabarkan melalui analisis deskriptif. Hasil 

penelitian yang telah dijabarkan menggunakan analisis deskriptif 

bertujuan supaya dapat dimengerti oleh semua orang yang 

membacanya, bukan hanya peneliti saja yang mengerti maksud dari 

perhitungan hasil penelitian menggunakan metode statistik. Berikut 

hasil perhitungan data deskriptif dari penelitian tingkat kemandirian 

anak ditinjau dari status kerja ibu: 
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Descriptives 

 Status Kerja Ibu Statistic Std. Error 

Tingkat 

Kemandirian 

AUD 

Guru TK Mean 98.80 1.388 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
95.82 

 

Upper 

Bound 
101.78 

 

5% Trimmed Mean 99.00  

Median 98.00  

Variance 28.886  

Std. Deviation 5.375  

Minimum 88  

Maximum 106  

Range 18  

Interquartile Range 9  

Skewness -.344 .580 

Kurtosis -.627 1.121 

Pedagang Mean 94.13 1.214 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
91.53 

 

Upper 

Bound 
96.74 

 

5% Trimmed Mean 94.15  

Median 94.00  

Variance 22.124  

Std. Deviation 4.704  

Minimum 86  

Maximum 102  

Range 16  

Interquartile Range 8  

Skewness -.111 .580 

Kurtosis -.616 1.121 



127 

 

 
 

Petani Mean 92.20 1.151 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
89.73 

 

Upper 

Bound 
94.67 

 

5% Trimmed Mean 92.17  

Median 92.00  

Variance 19.886  

Std. Deviation 4.459  

Minimum 84  

Maximum 101  

Range 17  

Interquartile Range 7  

Skewness .143 .580 

Kurtosis -.153 1.121 

Ibu Rumah 

Tangga 

Mean 82.10 .810 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
80.46 

 

Upper 

Bound 
83.74 

 

5% Trimmed Mean 82.17  

Median 82.00  

Variance 26.246  

Std. Deviation 5.123  

Minimum 70  

Maximum 93  

Range 23  

Interquartile Range 8  

Skewness -.242 .374 

Kurtosis .171 .733 
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Berdasarkan tabel Descriptive Statistics diketahui bahwa jumlah 

responden atau N = 85. Jumlah responden sebanyak 85 dengan 

penggolongan 45 responden untuk ibu yang bekerja paruh waktu 

diluar rumah dan 40 responden untuk ibu rumah tangga. Jumlah 

responden ibu yang bekerja paruh waktu diluar rumah terbagi menjadi 

3 jenis atau kriteria yaitu guru TK, pedagang dan petani yang masing-

masing berjumlah 15 responden untuk setiap kriteria ibu yang bekerja 

paruh waktu diluar rumah. Penentuan jumlah responden sebanyak 45 

orang untuk ibu yang bekerja paruh waktu diluar rumah yaitu 

disesuaikan dengan jumlah masing-masing jenis pekerjaan ibu di luar 

rumah yang akan diteliti agar jumlahnya mencukupi atau tidak terlalu 

banyak dan tidak terlalu sedikit. Penentuan jumlah responden 

sebanyak 40 orang untuk ibu rumah tangga yaitu untuk mengimbangi 

jumlah responden ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah. Jumlah 

responden dalam penelitian harus mempunyai jumlah yang sama atau 

mendekati sama, sehingga data yang diperoleh sederajat. 

Pada tabel Descriptive Statistics diperoleh data mengenai tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga dan ibu 

yang bekerja di luar rumah sebagai guru TK, pedagang dan petani. 

Perhitungan statistik untuk ibu yang bekerja sebagai guru TK 

memperoleh skor terendah (Minimum) sebesar 88, dan skor tertinggi 

(Maximum) sebesar 106, diketahui juga bahwa rata-rata nilainya = 

98,80 dengan standar deviasi sebesar 5,375 dan nilai range yang 
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merupakan selisih nilai minimum dan nilai maximum yaitu sebesar 

18.  

Perhitungan statistik data tingkat kemandirian anak usia dini yang 

diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai 

pedagang sesuai dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh 

waktu sebagai pedagang memperoleh skor terendah (Minimum) 

sebesar 86, dan skor tertinggi (Maximum) = 102, diketahui juga 

bahwa nilai rata-rata sebesar 94,13 dengan standar deviasi sebesar 

4,704 dan nilai range yang merupakan selisih nilai minimum dan nilai 

maximum yaitu sebesar 16.  

Data tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai petani dapat dilihat 

pada tabel diatas. Berdasarkan perhitungan statistik tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar 

rumah sebagai petani memperoleh skor terendah (Minimum) sebesar 

84, dan skor tertinggi (Maximum) = 101, diketahui juga bahwa rata-

rata nilainya = 92,20 dengan standar deviasi sebesar 4,459 dan nilai 

range yang merupakan selisih nilai minimum dan nilai maximum 

yaitu sebesar 17.  

Tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah 

tangga sesuai dengan perhitungan statistik memperoleh skor terendah 
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(Minimum) yaitu 70, dan skor tertinggi (Maximum) sebanyak 93, 

diketahui juga bahwa rata-rata nilainya yaitu 82,10 dengan standar 

deviasi sebesar 5,123. Sementara itu, nilai range merupakan selisih 

nilai minimum dan nilai maximum yaitu sebesar 23.  

Secara keseluruhan data tingkat kemandirian anak usia dini 

ditinjau dari status kerja ibu dapat dilihat pada tabel Deskriptive 

Statistik (lampiran). Data tingkat kemandirian anak usia dini yang 

diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah memperoleh 

skor terendah (Minimum) sebesar 84 dan skor tertinggi (Maximum) 

sebanyak 106. Diketahui juga nilai rata-rata sebesar 95,04 dengan 

standar deviasi 5,514 dan nilai range yaitu selisih nilai minimum dan 

nilai maximum yaitu sebesar 22. Data tingkat kemandirian anak usia 

dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga memperoleh skor terendah 

(Minimum) sebesar 70 dan skor tertinggi (Maximum) sebanyak 93, 

diketahui juga bahwa rata-rata nilainya yaitu 82,10 dengan standar 

deviasi sebesar 5,123. Sementara itu, nilai range merupakan selisih 

nilai minimum dan nilai maximum yaitu sebesar 23.  

Kurtosis dan skewness merupakan ukuran untuk melihat apakah 

data tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu di 

distribusikan secara normal atau tidak. Skewness mengukur 

kemencengan dari data sedangkan kurtosis mengukur puncak dari 

distribusi data. Dasar pengambilan keputusannya yaitu data 

berdistribusi normal apabila nilai Skewness dan Kurtosis mendekati 
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nol. Berdasarkan tabel Descriptive Statistics (lampiran) diketahui 

bahwa nilai skewness dan kurtosis untuk tingkat kemandirian anak 

usia dini adalah 0,13 dan -0,607, artinya dapat disimpulkan bahwa 

data tingkat kemandirian anak usia dini terdistribusi normal. 

 

3. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi ( 

Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini, perhitungan analisis inferensial 

menggunakan Independent Sample t- Test. Uji t termasuk dalam uji 

parametrik sehingga menganut pada asumsi-asumsi data berdistribusi 

normal, sebaran data homogen dan sampel diambil secara acak. 

Perhitungan analisis inferensial pada penelitian ini menggunakan 

Independent Sample t-Test karena dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara satu kelompok dengan 

kelompok lain yang tidak saling berhubungan antara satu kelompok 

dengan kelompok lain.  

Perhitungan Independent Sample t-Test pada penelitian ini 

memperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 7. Independent Samples t-Test 

Tingkat Kemandirian AUD T 

Sig (2-

tailed) 

Equal Variances Assumed 11,164 0,000 

 

Pada perhitungan Independent Sample t-Test  terdapat kriteria uji 

t yaitu apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak, apabila t hitung < t 

tabel maka H1 diterima. 

Hipotesis: 

H0 : tidak ada perbedaan tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau 

dari status kerja ibu. 

H1 : terdapat perbedaan tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari 

status kerja ibu. 

Pada tabel Independent Sample t-Test dapat dilihat bahwa t 

hitung adalah 11,167, sedangkan t tabel dapat dilihat pada tabel statistik 

dengan signifikansi 0,05 : 2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan (df) = 83. Hasil yang diperoleh untuk t tabel adalah 1,666 

(lihat pada lampiran tabel t). Dari hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa t hitung > t tabel (11,168 > 1,666) dan p value (0,000 < 0,05), 

maka H0 ditolak.  
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Pada penelitian ini juga diperoleh data nilai rata-rata tingkat 

kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu sebagai 

berikut: 

Tingkat 

Kemandirian 

Anak Usia Dini 

Status Kerja Ibu 

Ibu Bekerja Paruh 

Waktu di Luar Rumah 

Ibu Rumah Tangga 

 95,04 82,10 

 

Status Kerja Ibu di Luar 

Rumah 

Tingkat 

Kemandirian Anak 

Usia Dini 

Guru TK 98,80 

Pedagang  94,13 

Petani 92,20 

 

Pada tabel pertama dapat dilihat bahwa perolehan nilai rata-rata 

tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu bekerja paruh 

waktu di luar rumah sebanyak 95,04 dan 82,10 untuk ibu rumah 

tangga. Pada tabel ke dua diperoleh nilai rata-rata untuk tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh 

waktu di luar rumah sebagai guru TK sebesar 98,80, pedagang sebesar 

94,13 dan petani sebesar 92,20. Hal tersebut berarti bahwa nilai rata-
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rata tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja di luar rumah lebih tinggi dari pada tingkat kemandirian anak 

usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis inferensial tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 

tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu yaitu 

antara tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah 

tangga dengan tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai guru, pedagang dan 

petani yang dapat dilihat dari hasil analisis yaitu t hitung > t tabel (11,168 

> 1,666) dan p value (0,000 < 0,05), sehingga H0 ditolak yang berarti  

terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kemandirian anak usia 

dini ditinjau dari status kerja ibu yaitu tingkat kemandirian anak usia 

dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah lebih 

tinggi daripada anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga. Hal 

ini dapat dilihat pada perhitungan nilai mean yaitu 95,04 untuk nilai 

mean tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah dan 82,10 untuk ibu rumah tangga. 
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B. Pembahasan 

Hasil yang akan dibahas dari penelitian ini akan menjelaskan tujuan 

penelitian tentang tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status 

kerja ibu. Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan 

diperoleh data uji t (Independent Sample t-Test) yaitu t hitung lebih besar 

dari t tabel (11,168 > 1,666) dan p value kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05).  

Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat 

kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu yaitu antara 

tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga dan 

tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja 

paruh waktu di luar rumah.  

Analisis deskriptif pada hasil perhitungan yang telah dilakukan, 

didapatkan nilai mean sebesar 95, 04 untuk ibu yang bekerja paruh waktu 

di luar rumah dan 82,10 untuk ibu rumah tangga. Perolehan nilai mean 

pada ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah dengan penjabaran 

masing-masing kriteria jenis pekerjaan ibu yaitu 98,80 untuk ibu yang 

bekerja paruh waktu sebagai guru TK, 94,13 untuk ibu yang bekerja paruh 

waktu sebagai pedagang dan 92,20 untuk ibu yang bekerja paruh waktu 

sebagai petani. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian anak usia dini 

yang diasuh oleh ibu rumah tangga lebih rendah dari pada anak usia dini 

yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai guru 

TK, pedagang dan petani. Hasil tersebut menunjukkan bahwa urutan 

tingkat kemandirian anak usia dini dari paling tinggi hingga paling rendah 
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yaitu anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu 

sebagai guru TK, pedagang, petani dan yang paling rendah yaitu anak usia 

dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga. Pada penelitian ini peneliti 

membatasi hanya melihat nilai mean saja karena peneliti hanya meneliti 

perbedaan tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemandirian 

merupakan suatu sifat yang terwujud berdasarkan pembiasaan dalam 

mengelola kemampuan seseorang melepaskan ketergantungan terhadap 

orang lain dalam melakukan tugas sehari-hari sendiri sesuai dengan 

tahapan perkembangannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Tedjasaputra (Mariyam dan Apisah, 2008) bahwa 

kemandirian anak ditentukan oleh faktor bawaan. Seorang ibu mandiri 

akan melahirkan anak yang mandiri, sedangkan anak tidak mandiri berasal 

dari ibu yang tidak mandiri. Hal ini berarti bahwa kualitas kemandirian 

anak tergantung dari kualitas kemandirian ibu, semakin mandiri seorang 

ibu maka akan semakin mandiri pula anak yang mereka lahirkan. Sejalan 

dengan teori tersebut Markum (Mariyam dan Apisah, 2008) 

mengemukakan bahwa ibu yang bekerja biasanya memiliki sifat mandiri 

sehingga sifat tersebut dapat menurun ke anak mereka. Seorang anak yang 

diasuh oleh ibu yang bekerja cenderung mandiri karena ibu yang bekerja 

menandakan bahwa mereka mandiri, sehingga sifat mandiri tersebut telah 

tertanam pada anak karena faktor bawaan dan kebiasaan.  
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Selain  itu, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad, 

dkk (2010) bahwa terdapat hubungan antara tipe pola asuh orang tua 

dengan kemampuan anak memahami emosi diri sendiri, kemampuan anak 

mengatur emosi diri sendiri, dan kemampuan anak memahami perasaan 

orang lain. Kemampuan anak dalam mengatur emosi termasuk dalam salah 

satu aspek kemandirian. Seseorang membutuhkan kesempatan, dukungan 

dan dorongan dari keluarga serta lingkungan disekitarnya, untuk mencapai 

kemandirian. Peran orang tua dalam memberikan pengasuhan dan respon 

dari lingkungan sangat diperlukan bagi anak sebagai penguat untuk setiap 

perilaku yang telah dilakukannya. Hal tersebut berarti bahwa salah satu 

pengaruh pada tingkat kemandirian anak usia dini yaitu pola asuh dari 

orang tua. Pengasuhan yang diberikan kepada anak dengan baik dan tidak 

berlebihan sesuai dengan kebutuhan anak akan mendorong tercapainya 

kemandirian pada anak. 

Penelitian tidak selalu mendapatkan hasil yang sama dengan 

penelitian lainnya yang sejenis, demikian juga penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyadi dan 

Damayanti (2003) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

tingkat kemandirian pada remaja putri yang ibunya bekerja dan tidak 

bekerja. Menurut Suyadi dan Damayanti (2003) ibu tidak bekerja memiliki 

banyak aktivitas sosial dan pola asuh orangtua dialihkan kepada pembantu 

rumah tangga sehingga menyebabkan waktu untuk berada di rumah 
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menjadi lebih sedikit dan kondisi anak menjadi tidak berbeda dengan anak 

yang ibunya bekerja. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Munandar 

(1983) bahwa yang paling menentukan kemandirian anak bukan 

banyaknya waktu kebersamaan antara ibu dan anak. Seorang ibu mungkin 

saja sepanjang hari berada di dekat anaknya, namun selama tidak ada 

komunikasi antara ibu dan anak maka kemandirian anak tidak akan 

terbentuk. Hal tersebut berarti bahwa tidak selamanya kemandirian anak 

tergantung pada intensitas waktu antara ibu dan anak. Kemandirian pada 

anak akan muncul apabila orangtua menyadari akan pentingnya 

pendidikan dan pengasuhan pada anak. Melalui kesadaran dan pemahaman 

tersebut orangtua akan meningkatkan kualitas kebersamaan dengan anak, 

sehingga pendidikan dan pengarahan pada anak akan tersampaikan secara 

tepat sesuai dengan tujuan. 

Tidak adanya kesesuaian antara hasil penelitian ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Subjek penelitian dan kondisi 

lingkungan penelitian yang berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda 

pula. Penelitian yang dilakukan di kota dengan penelitian yang dilakukan 

di desa akan mempunyai hasil yang berbeda. Perbedaan kebudayaan pada 

lokasi penelitian yang berbeda akan memperoleh hasil penelitian yang 

berbeda. Hasil ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

harapan dapat digeneralisasikan pada populasi dan sampel yang berbeda. 

Kemandirian anak usia dini merupakan salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki oleh anak untuk melakukan kegiatan dan tugas sehari-hari 
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sendiri atau dengan sedikit bimbingan, sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan kapasitasnya. Maslow (Yamin dan Sanan, 2010) 

mengemukakan bahwa kemandirian berkembang melalui proses 

keragaman manusia dalam kesamaan dan kebersamaan. Kemandirian pada 

seorang anak merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh 

melalui proses realisasi kedirian dan proses menuju kesempurnaan. Anak 

akan mandiri jika dimulai dari keluarganya karena proses kemandirian 

seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Perlu adanya 

pendampingan dan arahan dari orangtua secara bijak sesuai dengan 

kebutuhan anak, tidak berlebihan maupun tidak kekurangan untuk 

memaksimalkan pencapaian kemandirian pada anak. Pemberian arahan 

dan bantuan kepada anak secara berlebihan akan menghambat proses 

kemandirian anak, begitu pula apabila pemberian bantuan dan arahan 

diberikan secara minimal. Hubungan keluarga yang hangat akan 

membentuk kondisi lingkungan yang menyenangkan dan mendorong 

perkembangan anak, sehingga anak tidak akan merasa canggung maupun 

minder. 

Bachrudin Mustafa (Wiyani, 2013) mengemukakan bahwa 

kemandirian merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan dan 

menerima konsekuensi yang menyertainya. Kemandirian anak dapat 

terwujud apabila mereka menggunakan pikirannya sendiri dalam 

mengambil berbagai keputusan, seperti memilih perlengkapan belajar, 

memilih teman bermain hingga hal-hal yang lebih rumit dan menyertakan 
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konsekuensi-konsekuensi tertentu yang lebih serius. Sejalan dengan 

pendapat Hurlock (1991) yang mengemukakan bahwa kemandirian 

merupakan  kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari 

sendiri atau dengan sedikit bimbingan, sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan kapasitasnya. Semakin dini usia anak untuk berlatih 

mandiri dalam melakukan tugas-tugas perkembangannya, diharapkan 

nilai-nilai serta ketrampilan mandiri akan lebih mudah dikuasai dan dapat 

tertanam kuat dalam diri anak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, kemandirian berarti suatu sikap penting yang harus dimiliki 

oleh setiap individu. Seseorang yang mandiri akan merasa mudah dalam 

menjalani kehidupan sehari-harinya. Pentingnya kemandirian bagi setiap 

individu perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini sehingga sikap dan 

sifat kemandirian akan tumbuh dan melekat pada diri anak hingga akhir 

hayatnya. 

Kemandirian pada anak usia dini dapat membantu anak dalam 

menyelesaikan tugas sehari-hari dan melewati tantangan yang ia dapatkan. 

Ketika seorang anak telah terbiasa dengan hidup mandiri, maka anak akan 

cenderung berfikir positif dan tidak akan merasa susah dalam segala hal. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, seorang anak yang mandiri dapat 

melakukan aktifitas sehari-hari tanpa tergantung dengan orang lain. Aspek 

kemampuan fisik anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah menunjukkan nilai lebih tinggi dari 

pada anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga. Hal ini sejalan 
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dengan yang dikemukakan oleh Fatimah (2006) bahwa kemandirian 

memiliki manfaat yang penting bagi anak, diantaranya yaitu kemampuan 

berfikir objektif, tidak mudah dipengaruhi, berani mengambil keputusan, 

tumbuh rasa percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain.  

Berdasarkan hasil penelitian, anak usia dini yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja paruh waktu di luar rumah lebih mandiri secara emosi, hal ini 

dapat dilihat pada perolehan skor yang tinggi pada aspek mengendalikan 

emosi dan saling berbagi. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fatimah 

(2206) bahwa seorang anak yang mandiri akan dapat membedakan antara 

kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Anak yang mandiri 

akan berfikir menurut objek yang ia temui dalam melakukan penilaian 

terhadap sesuatu hal. Dengan demikian, kemandirian akan membawa anak 

pada sikap profesional ketika kelak tumbuh dewasa dan menghadapi dunia 

yang lebih luas. 

Kemandirian juga dapat ditunjukkan melalui pendirian yang kuat 

juga pada seorang anak yang mandiri. Seseorang yang mandiri, akan 

mempunyai penilaian dan pandangan terhadap sesuatu hal sesuai dengan 

apa yang mereka fikirkan, bukan atas dasar dari pemikiran orang lain. 

Pendirian yang kuat pada anak yang mandiri mendorong anak untuk 

berfikir dan berpendapat sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat 

dan tepat menurut mereka, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak 

mudah dipengaruhi dan dibodohi oleh orang lain. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan dihadapkan dengan 

berbagai pilihan. Salah satu fungsi kemandirian yaitu untuk membantu 

seseorang dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa seorang anak yang mandiri dapat bertanggungjawab terhadap tugas 

sehari-hari. Aspek bertanggungjawab pada skala kemandirian anak usia 

dini menunjukkan perolehan nilai yang tinggi pada anak usia dini yang 

diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah. Seseorang yang 

tidak mandiri tidak akan berani mengambil keputusan dan menghadapi 

konsekuensi dari keputusan yang telah ia pilih, sedangkan seseorang yang 

mandiri akan berani mengambil keputusan dan bertanggungjawab atas 

pilihannya tersebut. Pribadi yang mandiri akan mampu melakukan sesuatu 

hal sendiri, mengambil keputusan dengan pertimbangan- pertimbangan 

yang matang dan tetap memperhatikan orang lain. 

Seseorang yang mampu melakukan kegiatan sehari-hari sendiri akan 

mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi daripada seseorang yang 

selalu dibantu dalam hidupnya. Hal ini dapat terlihat pada hasil penelitian 

pada aspek percaya diri pada skala kemandirian anak usia dini, bahwa 

anak usia dini yang mandiri memiliki nilai yang tinggi pula pada aspek 

percaya diri. Kepuasan terhadap sesuatu yang berhasil dilakukan atau 

diselesaikan oleh seseorang akan meningkatkan tumbuhnya rasa percaya 

diri. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yamin dan Sanan (2010) 

bahwa rasa percaya diri sangat penting dan berpengaruh terhadap perilaku 

dan kesuksesan seseorang baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 
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Segala sesuatu yang dilakukan sendiri akan memberikan rasa bangga 

terhadap diri sendiri. Seseorang yang memiliki kepribadian mandiri tidak 

akan bergantung terhadap orang lain selama ia mampu mengerjakan 

kegiatan dan tanggungjawabnya sendiri. Melalui kemandirian anak akan 

belajar bagaimana cara menghargai orang lain, karena setiap orang 

memiliki kebutuhannya masing-masing. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemandirian 

anak usia dini dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan 

fisik, meningkatkan kepercayaan diri, bertanggungjawab, disiplin, pandai 

bergaul, saling berbagi dan berlatih mengendalikan emosi. Sejalan dengan 

teori yang dikemukakan oleh Parker (2005) bahwa kemandirian 

memberikan manfaat yang sangat postif bagi anak dalam membantu anak 

mengembangkan rasa bangga terhadap pencapaian kompetensi anak, 

membantu anak dalam menghadapi tantangan dan kemampuan bertahan 

hidup, meningkatkan rasa ingin tahu dan melakukan percobaan dengan 

berbagai resiko serta menemukan alternatif-alternatif baru dalam 

menghadapi sesuatu, meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan 

emosi, belajar menetapkan batas-batas untuk diri sendiri dalam segala hal, 

melatih anak menjadi pribadi yang otonom, dan melatih anak untuk 

menjadi pribadi yang bertanggungjawab. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa kemandirian sangat bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Manfaat 

kemandirian bagi anak antara lain yaitu mendorong anak untuk dapat 
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berfikir objektif, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, berani 

mengambil keputusan dan dapat bertanggungjawab atas keputusan yang 

telah ia pilih, percaya diri dalam segala hal, mengendalikan emosi, tidak 

bergantung pada orang lain dan menjadi pribadi yang otonom. Melalui 

kemandirian, anak tidak akan mudah mengeluh atas apa yang terjadi pada 

diri anak. Anak akan cenderung memikirkan penyelesaian atas masalah 

yang dihadapi daripada meratapi perasaan yang sedang dialami. 

Tanpa kemandirian, seorang anak akan mengalami kesulitan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang anak yang terbiasa mendapatkan 

perlakukan yang berlebihan dari orangtua khususnya ibu, maka akan 

tumbuh menjadi pribadi yang manja. Pendampingan yang diberikan secara 

berlebihan oleh ibu kepada anak akan menyebabkan anak mengalami 

kebingungan saat ditinggalkan oleh ibu atau orang dewasa lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, anak yang memiliki tingkat kemandirian 

yang rendah mengalami beberapa hal negatif seperti minder, plinplan, 

memiliki kontrol emosi yang lemah, egois dan ketergantungan dengan 

orang lain. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Fatimah (2006) bahwa 

seorang anak yang terbiasa hidup dengan perlakuan yang berlebihan dari 

orangtua akan mengalami kebingungan dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Ketika teman-teman yang lain dapat menyelesaikan tugas 

dan ia tidak dapat menyelesaikan tugas maka anak akan merasa minder. 

Perasaan minder pada anak akan melekat apabila pengasuhan dan 

pengarahan kepada anak tidak diberikan secara benar dan sesuai dengan 
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kebutuhan anak. Seorang anak yang tidak mandiri akan mengalami 

kebingungan dalam pengambilan keputusan. Mereka tidak percaya diri 

terhadap pilihan yang mereka putuskan, sehingga jawaban atas pilihan 

yang mereka putuskan sering berubah-ubah. Seseorang yang mempunyai 

tingkat kemandirian rendah akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. 

Dalam pengambilan keputusan, seorang anak yang memiliki tingkat 

kemandirian yang rendah sering memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan 

yang matang, lebih percaya diri terhadap jawaban orang lain dan kurang 

memperhatikan kepentingan orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perolehan skor aspek percaya 

diri pada anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga cenderung 

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perolehan skor 2 dan 1 

pada aspek percaya diri anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga. 

Ketidak mandirian anak dapat dilihat dari sikap ketergantungan terhadap 

orang lain. Seorang anak yang terbiasa hidup manja akan menjadi 

seseorang yang penakut, selalu membutuhkan seseorang dalam segala hal 

baik dalam kegiatan sehari-hari di rumah maupun di lingkungan yang lain. 

Kebiasaan dilayani oleh orang lain akan menghambat perkembangan anak, 

karena anak tidak belajar untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka hanya 

mengetahui hasil akhir tanpa mengetahui proses, sehingga anak akan terus 

merasa tergantung terhadap orang lain. Berdasrkan perolehan skor pada 

aspek mengendalikan emosi, anak usia dini yang mempunyai tingkat 

kemandirian rendah cenderung memiliki kontrol emosi yang lemah. Hal 
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ini ditunjukkan dengan perolehan skor aspek mengendalikan emosi yang 

rendah pada anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga yaitu skor 1 

dan 2. Seorang anak yang terbiasa dipenuhi segala sesuatu yang ia 

inginkan tanpa mendapat penjelasan dan arahan yang dapat diterima oleh 

anak akan menyebabkan anak susah menerima masukan dari orang lain. 

Sebagai contoh dalam kegiatan sehari-hari pada anak yang digunakan 

sebagai instrumen penelitian yaitu anak berebut mainan dengan temannya. 

Sebagian besar anak yang diasuh oleh ibu rumah tangga dan memiliki 

tingkat kemandirian yang rendah masih berebut mainan dengan temannya. 

Hal ini ditunjukkan pada perolehan skor yang rendah yaitu 1 dan 2.  

Seorang anak yang terbiasa mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan 

akan merasa menang sendiri. Menangis merupakan bentuk protes ketika ia 

tidak mendapatkan apa yang ia inginkan.   

Menurut Fatimah (2006) anak yang kurang mandiri akan mengalami 

kesusahan dalam menerima keadaan buruk pada dirinya, mereka hanya 

menerima keadaan yang menyenangkan. Selain itu, anak yang kurang 

mandiri juga tidak memikirkan orang lain ketika mengambil keputusan 

maupun dalam melakukan kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga 

dan memiliki tingkat kemandirian rendah  memiliki skor yang rendah pula 

pada aspek saling berbagi dan aspek bertanggungjawab. 

Seorang anak yang terbiasa mendapatkan pengarahan, pengawasan 

dan bantuan secara berlebihan akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang 
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mandiri. Sikap ibu yang terlalu berlebihan terhadap anak misalnya seperti 

selalu menuruti segala permintaan anak, orangtua terlalu mengkhawatirkan 

anak sehingga anak kuraang leluasa bergerak, dan memaksakan kehendak 

orangtua terhadap anak. Hal-hal tersebut secara tidak disadari oleh 

orangtua atau ibu akan membentuk anak menjadi pribadi yang manja dan 

tidak dapat mengambil keputusan sendiri dalam segala hal karena mereka 

tidak percaya diri terhadap keputusan yang mereka pilih sehingga mereka 

takut salah tindakan. Sedangkan pengarahan, pengawasan dan bantuan 

yang diberikan secara minimal oleh orangtua khususnya ibu kepada anak 

juga dapat menimbulkan kebingungan pada anak dalam bertindak dan 

menyelesaikan masalah karena mereka tidak mendapatkan pengarahan dan 

gambaran atau pedoman dalam menyelesaikan masalah sebelumnya. Hal 

tersebut terjadi karena adanya pemikiran yang kurang terbuka oleh seorang 

ibu. Pengarahan, pengawasan dan pendidikan terhadap anak hendaknya 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak, tidak berlebihan maupun tidak 

kekurangan sehingga penerapan nilai dan sikap kemandirian anak dapat 

tercapai dengan baik. 

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ananda (2013) 

mengenai Self Esteem antara Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dengan 

yang tidak Bekerja. Pada penelitian ini dikemukakan bahwa terdapat 

perbedaan self-esteem antara ibu rumah tangga yang bekerja dengan ibu 

rumah tangga yang tidak bekerja, yaitu ibu rumah tangga yang bekerja 

memiliki self-esteem yang lebih tinggi daripada ibu rumah tangga yang 
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tidak bekerja. Orang yang memiliki self-esteem rendah biasanya akan 

menghindari situasi yang menimbulkan rasa cemas, melecehkan bakatnya 

sendiri, merasa bahwa orang lain tidak menghargainya, overprotective dan 

mudah dipengaruhi orang lain. Apabila seorang ibu rumah tangga 

memiliki  self-esteem rendah maka ibu akan melakukan hal-hal tersebut 

yang dapat dicontoh oleh anak. Self-esteem ibu rumah tangga menjadi 

sesuatu yang sangat penting dan perpengaruh terhadap perkembangan 

psikologis anak dan dapat ditiru oleh anak.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian 

tentang tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu di 

Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan total jumlah responden 85 

orang yang terdiri dari 40 responden untuk ibu rumah tangga dan 45 

responden untuk ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah yang terbagi 

menjadi 3 kriteria yaitu sebagai guru TK, pedagang dan petani masing-

masing berjumlah 15 orang. Penelitian dilakukan dengan 

mempertimbangkan 7 aspek kemandirian anak usia dini berdasarkan teori 

dari Yamin dan Sanan yaitu kemampuan fisik, percaya diri, bertanggung 

jawab, disiplin, pandai bergaul, saling berbagi dan mengendalikan emosi. 

Hasil perhitungan statistik tingkat kemandirian anak usia dini 

ditinjau dari status kerja ibu dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah. 

Tingkat kemandirian anak harus dilalui secara bertahap dengan 

pengawasan dan bimbingan dari orangtua. Pengertian, pemberian 

kasih sayang dan pemberian dorongan dapat diberikan menggunakan 

kata-kata pujian yang tulus tetapi tidak berlebihan. Hal ini dapat 

menjadi reward untuk meningkatkan motivasi anak menjadi lebih baik 

sesuai yang diharapkan orangtua dan norma yang berlaku di 

masyarakat, termasuk meningkatkan motivasi anak untuk menjadi 

individu yang mandiri dan berkepribadian baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat 

pada analisis deskriptif bahwa tingkat kemandirian anak usia dini 

yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu diluar rumah lebih 

tinggi daripada anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2012) bahwa 

anak perempuan dengan ibu bekerja lebih mandiri dan mempunyai 

perilaku yang lebih positif untuk menjadi seorang perempuan dewasa 

daripada anak perempuan yang ibunya tidak bekerja. Hasil penelitian 

tersebut mendeskripsikan bahwa seorang anak perempuan yang 

ibunya bekerja dapat tumbuh lebih mandiri dan siap menjadi seorang 

perempuan dewasa dibandingkan dengan anak perempuan yang 

ibunya tidak bekerja.  Hal tersebut terjadi karena seorang ibu yang 

bekerja mengharapkan anak perempuannya dapat membantu 
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meringankan tugas-tugasnya di rumah sehingga mereka melatih anak 

perempuannya untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga sejak usia  

dini seperti merapikan tempat tidur, menyapu dan mencuci piring. 

Tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah secara perhitungan statistik 

mendapatkan hasil mean sebanyak 92,20 untuk tingkat kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu sebagai 

petani, 94,13 untuk tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh 

oleh ibu yang bekerja paruh waktu sebagai pedagang, dan 98,80 untuk 

tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja 

sebagai guru TK. Tingkat kemandirian anak usia dini dapat dijabarkan 

masing-masing sesuai dengan pekerjaan ibu paruh waktu di luar 

rumah sebagai berikut: 

a) Guru TK 

Kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja di luar rumah sebagai guru TK mempunyai tingkat 

kemandirian yang paling tinggi diantara ibu yang bekerja paruh 

waktu diluar rumah sebagai petani dan pedagang serta ibu rumah 

tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan nilai mean 

masing-masing kriteria pekerjaan ibu di luar rumah yaitu 98,80 

untuk guru TK, 94,13 untuk pedagang dan 92,20 untuk petani. Ibu 

yang bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai guru TK 

mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai cara 
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melakukan pendidikan dan pengasuhan terhadap anaknya, karena 

setiap hari mereka menangani anak-anak di lingkungan kerja 

mereka. Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kualitas 

ibu dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Hal ini sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Soetjiningsih (1995) bahwa 

tingkat pendidikan ibu dapat berpengaruh pada tingkat 

kemandirian anak usia sekolah. Menurut Soetjiningsih (1995) 

bahwa melalui pendidikan yang baik, orangtua dapat menerima 

segala informasi dari luar terutama cara memandirikan anak. 

Berdasarkan responden penelitian, pendidikan terakhir dari 

ibu yang bekerja sebagai guru TK lebih baik dari kriteria ibu 

sebagai responden lainnya. Selain itu guru TK juga sering 

mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pencapaian 

perkembangan anak secara maksimal. Hal tersebut dapat menjadi 

faktor utama pada kualitas kemandirian anak usia dini yang 

diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu sebagai guru TK.  

Tingkat pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi pada 

ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai guru TK 

dapat meningkatkan kepercayaan diri pada ibu dalam melakukan 

bimbingan, pengasuhan dan pendidikan pada anak-anak mereka. 

Seorang ibu yang bekerja paruh waktu sebagai guru TK lebih 

hangat dan terbuka dalam membimbing anak. Status ekonomi 

keluarga ibu yang bekerja paruh waktu sebagai guru TK 
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kebanyakan berasal dari golongan menengah keatas. Stabilnya 

kondisi perekonomian pada keluarga ibu yang bekerja paruh 

waktu sebagai guru TK dapat menimbulkan ketenangan pada ibu 

yang bekerja paruh waktu sebagai guru TK.  

Kondisi yang tenang dengan kepercayaan diri yang cukup 

tinggi dapat berpengaruh pada perlakuan ibu terhadap anak. 

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Munandar (1983) 

bahwa ibu yang bekerja mempunyai dampak positif terhadap 

harga diri dan sikap terhadap diri sendiri. Mereka lebih merasakan 

kepuasan hidup yang membuatnya lebih mempunyai pandangan 

positif terhadap masyarakat. Sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Parke & Buriel (Salsabila, 2012) bahwa seorang ibu yang 

bekerja di luar rumah dengan tingkat sosial ekonomi rendah 

memiliki tingkat percaya diri yang lebih rendah pula. Jenis 

pekerjaan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri 

seorang ibu yang bekerja di luar rumah.   

Status sosial ekonomi keluarga yang rendah pada ibu yang 

bekerja di luar rumah, akan mengakibatkan seorang ibu fokus 

terhadap cara memperoleh biaya hidup tambahan. Ibu yang terlalu 

fokus terhadap pekerjaan akan melalaikan tugas utamanya sebagai 

pendidik dan pelindung bagi anaknya. Ibu yang terlalu fokus 

terhadap pekerjaan karena himpitan ekonomi akan menyebabkan 

anak kurang perhatian sehingga kemandirian anak tidak akan 
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terbentuk secara maksimal pada setiap aspeknya. Hal-hal tersebut 

dapat menjadi faktor tingginya tingkat kemandirian anak usia dini 

yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu sebagai guru TK.  

b) Pedagang 

Kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai pedagang lebih rendah 

dari anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu 

di luar rumah sebagai guru TK, namun lebih tinggi dari anak yang 

diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai 

petani dan ibu rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perolehan nilai mean masing-masing kriteria pekerjaan ibu di luar 

rumah yaitu 98,80 untuk guru TK, 94,13 untuk pedagang dan 

92,20 untuk petani.  

Menurut responden penelitian, ibu yang bekerja paruh waktu 

sebagai pedagang mendapat informasi dari lingkungan kerjanya 

yaitu lingkungan dagang yang berada di sekitar sekolah. 

Pedagang sebagai responden penelitian ini adalah ibu-ibu yang 

berjualan di sekitar sekolah, baik kantin sekolah maupun yang 

berjualan di dekat sekolah. Hal ini dapat mendukung ibu yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai pedagang untuk 

melakukan pengasuhan dan pendidikan kepada anak lebih baik 

sesuai dengan informasi yang telah didapatkan dari lingkungan 

kerjanya.  Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh 
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Herlina (2013) bahwa lingkungan tempat tinggal seseorang dapat 

mempengaruhi cara orangtua dalam melakukan bimbingan 

terhadap anak. Lingkungan masyarakat dan tempat tinggal yang 

hangat dan menjunjung solidaritas maka akan berbeda dengan 

lingkungan tempat tinggal yang masyarakatnya individualistik, 

sehingga tingkat kemandirian anak usia dini juga berbeda. 

Lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi ibu dalam 

memperoleh informasi mengenai cara yang dapat dilakukan untuk 

memandirikan anak serta pentingnya kemandirian bagi anak usia 

dini. Lingkungan yang hangat akan menciptakan hubungan 

komunikasi yang terbuka sehingga solidaritas akan terjalin antar 

warga dalam lingkungan kerja. 

Melalui kegiatan dagang, seorang ibu dapat bertukar pikiran 

dengan guru maupun orangtua murid lainnya. Ibu yang bekerja 

paruh waktu di luar rumah sebagai pedagang di sekitar sekolah 

lebih mudah mendapatkan informasi-informasi baru mengenai 

pendidikan maupun penanaman kemandirian kepada anak serta 

dampak pengasuhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. 

Bekerjanya seorang ibu di lingkungan sekolah juga memudahkan 

ibu untuk mengawasi putra putrinya di sekolah. Beberapa hal 

tersebut dapat menjadi faktor tingginya tingkat kemandirian anak 

usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu sebagai 

pedagang. 
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c) Petani 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik tingkat kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di 

luar rumah sebagai petani lebih rendah dari pada anak usia dini 

yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu sebagai pedagang 

dan guru TK, tetapi lebih tinggi dari pada anak usia dini yang 

diasuh oleh ibu rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perolehan nilai mean masing-masing kriteria pekerjaan ibu di luar 

rumah yaitu 98,80 untuk guru TK, 94,13 untuk pedagang dan 

92,20 untuk petani. Berdasarkan responden penelitian, rata-rata 

ibu yang bekerja sebagai petani sering melibatkan anak dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari seperti merapikan tempat tidur 

dan meletakkan benda-benda pada tempatnya. Hal ini sependapat 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hock (Suyadi dan 

Damayanti, 2003) bahwa ibu yang bekerja mendorong anaknya 

untuk melakukan self sufficient (mencukupi diri), mandiri dan 

melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas 

rumah tangga pada usia dini. 

Selain itu kondisi lingkungan sekitar yang mendukung yaitu 

adanya perkumpulan buruh tani disekitar TPQ tempat anak-anak 

mereka sekolah sore (mengaji). Melalui perkumpulan tersebut ibu 

yang bekerja paruh waktu sebagai petani dapat mengisi waktu 

luang untuk berkumpul dan bertukar informasi yang lebih luas 
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dari luar mengenai apa saja termasuk informasi mengenai 

pendidikan dan pengasuhan yang baik pada anak untuk 

mendapatkan generasi penerus yang mandiri dalam segala hal. 

Faktor tersebut yang memungkinkan tingkat kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar rumah 

sebagai petani lebih tinggi dari pada anak usia dini yang diasuh 

oleh ibu rumah tangga. Tingkat kemandirian anak usia dini yang 

diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu sebagai petani lebih 

rendah daripada anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh 

waktu sebagai pedagang dan guru TK. Hal ini dapat disebabkan 

karena adanya perbedaan status ekonomi yang mempengaruhi 

tingkat pendampingan dan pengarahan oleh ibu terhadap anak.  

Sependapat dengan yang dikemukakan oleh Parke & Buriel 

(Salsabila, 2012) bahwa seorang ibu yang bekerja di luar rumah 

dengan tingkat sosial ekonomi rendah memiliki tingkat percaya 

diri yang lebih rendah pula. Jenis pekerjaan juga dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seorang ibu yang bekerja 

di luar rumah.  Status sosial ekonomi keluarga yang rendah pada 

ibu yang bekerja di luar rumah, akan mengakibatkan seorang ibu 

fokus terhadap cara memperoleh biaya hidup tambahan. Ibu yang 

terlalu fokus terhadap pekerjaan akan melalaikan tugas utamanya 

sebagai pendidik dan pelindung bagi anaknya. Fokusnya ibu 

terhadap pekerjaan karena himpitan ekonomi akan menyebabkan 



157 

 

 
 

anak kurang perhatian sehingga kemandirian anak tidak akan 

terbentuk secara sempurna pada setiap aspeknya. 

Berdasarkan responden penelitian, ibu yang bekerja paruh 

waktu di luar rumah sebagai petani berasal dari keluarga dengan 

status sosial menengah ke bawah. Status ekonomi tersebut dapat 

menyebabkan konsentrasi ibu rumah tangga lebih fokus terhadap 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga dari pada kebutuhan dalam 

pengasuhan dan pemberian kasih sayang terhadap anak.   Hal-hal 

demikian yang dapat menjadi faktor tingkat kemandirian anak 

usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar 

rumah sebagai petani lebih rendah daripada ibu yang bekerja 

paruh waktu sebagai pedagang dan guru TK. 

Kepercayaan diri yang tinggi yang dimiliki oleh seorang ibu 

yang bekerja dapat mendorong seseorang untuk memperoleh 

kebanggaan apabila ia merasa puas dengan hasil pekerjaannya, serta 

memperoleh penghargaan dari lingkungannya. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2013) bahwa ibu rumah 

tangga yang bekerja  memiliki self-esteem yang lebih tinggi 

dibandingkan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Seseorang yang 

memiliki self-esteem atau harga diri yang tinggi maka mereka dapat 

menghormati dan menghargai diri sendiri yang mencakup hasrat untuk 

memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, 

kemadirian dan kebebasan. Ibu rumah tangga yang bekerja memiliki 
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karakteristik cenderung lebih terbuka dalam mengasuh anak, logika 

berpikirnya jauh lebih dinamis ditambah dengan wawasan mereka 

dalam mengasuh anak yang cukup luas. Hal tersebut dapat menjadi 

salah satu faktor pendukung dalam kualitas pengasuhan anak. Seorang 

anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan 

cerminan yang ia peroleh baik dari orangtua maupun dari lingkungan 

sekitar. 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ananda (2013) bahwa 

seorang ibu rumah tangga yang bekerja memiliki self-esteem atau 

harga diri yang lebih tinggi dibandingkan ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja. Orang tua yang memiliki self-esteem rendah biasanya akan 

menghindari situasi yang menimbulkan rasa cemas, melecehkan 

bakatnya sendiri, merasa bahwa orang lain tidak menghargainya, dan 

mudah dipengaruhi orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut berarti 

apabila ibu rumah tangga yang tidak bekerja memiliki self-esteem 

yang rendah cenderung menjadi seseorang yang tidak percaya diri 

terhadap apa yang ada pada dirinya sendiri, hal tersebut dapat 

mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orangtua yang akan dicontoh oleh 

anak yang diberikan oleh orangtua kepada anak setiap hari. Cara 

belajar anak untuk berperilaku adalah melalui meniru apapun yang ia 

lihat, apabila seorang ibu rumah tangga memiliki self-esteem yang 

rendah maka anak akan mencontoh sikap dan apa yang ibu lakukan 
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sehingga hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan psikologis anak 

termasuk perkembangan kemandirian anak. 

 

2. Tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah 

tangga. 

Kemandirian merupakan bagian penting dan menarik dari 

pertumbuhan anak. Menurut Parker (2005) kemandirian melatih anak 

untuk mengembangkan rasa bangga, mendapatkan kebebasan dan 

tanggungjawab ketika mereka telah siap menerimanya. Menurut 

Yamin dan Sanan (2010) kemandirian anak usia dini dapat dilihat dari 

tujuh indikator, yaitu kemampuan fisik, percaya diri, bertanggung 

jawab, disiplin, pandai bergaul, saling berbagi, dan mengendalikan 

emosi. Indikator - indikator tersebut harus terpenuhi dengan baik oleh 

anak untuk memudahkan dalam menjalankan kehidupannya 

mendatang. Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara 

bertahap sesuai dengan tingkatan perkembangan anak dan perlu 

pembiasaan yang berulang-ulang serta pengawasan dan pengarahan 

yang tepat oleh orang terdekat yaitu orangtua. 

Berdasarkan analisis deskriptif dapat dilihat bahwa tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga 

mempunyai nilai mean sebanyak 82,10, sedangkan 92,20 untuk 

tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja 

paruh waktu sebagai petani, 94,13 untuk tingkat kemandirian anak 
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usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu sebagai 

pedagang dan 98,80 untuk tingkat kemandirian anak usia dini yang 

diasuh oleh ibu yang bekerja sebagai guru TK. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah 

tangga lebih rendah daripada anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu diluar rumah sebagai petani, pedagang dan guru 

TK. 

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja di luar rumah sebagai guru TK lebih tinggi daripada tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja sebagai 

pedagang. Tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja paruh waktu diluar rumah sebagai pedagang lebih tinggi 

daripada tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu sebagai petani. Secara keseluruhan, tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja di luar 

rumah sebagai petani, pedagang dan guru TK lebih tinggi daripada 

tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah 

tangga. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, anak usia dini 

yang diasuh oleh ibu rumah tangga memiliki tingkat kemandirian 

yang lebih rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain adalah tingkat pendidikan orangtua yang mempengaruhi 
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pola pikir orangtua dalam melakukan pendidikan dan pengasuhan 

terhadap anak. Ibu rumah tangga sebagai responden sebagian besar 

mempunyai riwayat pendidikan terakhir tamat SMA dan sebagian 

lainnya tamat SMP.  

Menurut Walker dan Thompson (Widiastuti, 2009) ibu yang 

tidak bekerja akan menghabiskan sebagian waktunya untuk mengurus 

rumah tangga dan mau tidak mau harus menjumpai suasana yang 

sama dan tugas-tugas yang rutin. Hal tersebut berarti bahwa seorang 

ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga setiap harinya 

melakukan aktifitas yang sama. Hal ini dapat menimbulkan kejenuhan 

pada ibu rumah tangga. Kejenuhan yang dialami oleh ibu rumah 

tangga yang pekerjaan sehari-harinya hanya mengurus suami, anak 

dan rumah tangga juga dapat berpengaruh terhadap pengasuhan 

terhadap anak serta kemandirian anak. Status ekonomi juga dapat 

menjadi salah satu kondisi yang menyebabkan adanya perasaan 

minder pada seorang ibu rumah tangga apabila ingin bergabung 

dengan rekan-rekan lain yang mempunyai latar belakang berbeda.  

Beberapa hal di atas dapat menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi pengasuhan dan pendidikan orangtua terhadap anak, 

yang juga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian anak. Menurut 

Munandar (1983) bahwa orangtua yang tidak percaya diri dengan 

lingkungannya cenderung overprotective terhadap anak-anak mereka. 

Seorang anak yang terlalu dilindungi atau overprotective akibat 
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dorongan rasa sayang dan takut yang berlebih dari orang tua, dapat 

mendorong anak tumbuh sebagai individu yang kurang mandiri dan 

kurang percaya diri. Sebagai contoh, seorang anak yang menangis 

ketika ibu tidak menunggui anaknya saat sekolah. Berdasarkan hasil 

penelitian, sebagian besar orang tua sebagai ibu rumah tangga selalu 

menunggui anaknya saat sekolah, hal ini menunjukkan bahwa ibu 

sebagai ibu rumah tangga tidak pernah membiarkan anaknya lepas 

sedikitpun dari limpahan kasih sayang yang mengarah pada sikap 

yang berlebihan dalam pendampingan. Pola asuh demikian, membuat 

anak menjadi pasif, pemalu apabila bertemu dengan orang asing, dan 

sangat tergantung karena selalu ditemani. 

Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga bukan sesuatu yang mudah. 

Ibu rumah tangga mempunyai tugas-tugas yang cukup berat walaupun 

terlihat sepele. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Dwijayanti (Widiastuti, 2009) bahwa pekerjaan sebagai ibu rumah 

tangga walaupun terdengar sederhana namun pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga cukup berat dan menyita waktu. Menjalani kehidupan 

sebagai ibu rumah tangga merupakan hal yang rutin dan terus-

menerus sehingga dapat menimbulkan efek kebosanan pada ibu rumah 

tangga. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dwijayanti 

(Widiastuti, 2009) selain efek kebosanan, pekerjaan sebagai ibu rumah 

tangga juga dapat menyebabkan kejenuhan, kesepian, minder dan 

stres. Kejenuhan yang dialami oleh ibu rumah tangga terjadi karena 
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adanya rutinitas yang berulang dan monoton. Pack (Widiastuti, 2009) 

mengemukakan bahwa membesarkan anak merupakan sesuatu yang 

sulit. Orangtua terutama ibu sering merasa sendirian dan terbebani. 

Hal ini sejalan dengan Budiman (Widiastuti, 2009) bahwa apabila 

karir suami berkembang secara terus menerus maka istri yang tidak 

bekerja akan mengalami kesepian dan ketinggalan perkembangan 

jaman, pergaulan terbatas dan masalah yang dihadapi hanya berkisar 

seputar urusan anak dan belanja keperluan rumah tangga saja sehingga 

dunianya menyempit. 

Berdasarkan subjek penelitian, diperoleh data bahwa sebagai ibu 

rumah tangga sangat mungkin mengalami kesepian dalam 

membesarkan buah hati mereka, karena suami menjalankan kesibukan 

dan tanggungjawabnya di luar rumah dalam pekerjaannya. Kesibukan 

ibu rumah tangga sebagai responden bersifat monoton, hal ini dapat 

dilihat pada aspek kemandirian yang terdapat pada skala kemandirian 

anak usia dini, bahwa sebagian besar ibu rumah tangga selalu 

menunggui anaknya setiap pagi ketika anak mereka sekolah. Kegiatan 

yang rutin dan berulang tersebut dapat menyebabkan timbulnya 

kebosanan pada ibu rumah tangga.  

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Van Vuuren 

(Widiastuti, 2009) pekerjaan yang dilakukan oleh wanita sebagai ibu 

rumah tangga pada umumnya yaitu memasak, berbelanja, menyetrika 

pakaian, mengurus rumah tangga, dan mengurus anak. Hal- hal 
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tersebut dapat menimbulkan stres pada ibu rumah tangga. Stres 

merupakan reaksi psikis yang timbul akibat adanya tekanan, baik 

tekanan internal maupun eksternal. Seorang ibu rumah tangga 

mengalami stres karena beban pekerjaan rumah tangga yang rutin. 

Stres pada ibu rumah tangga juga dapat disebabkan oleh status 

ekonomi keluarga. Misalnya perselisihan dengan suami yang kurang 

mampu memenuhi biaya kehidupan sehari-hari. Berdasarkan subjek 

penelitian, diperoleh data bahwa sebagian besar ibu rumah tangga 

memiliki kegiatan rutin setiap paginya yaitu mengurus anak berupa 

kegiatan mengantar dan menunggui anak di sekolah seperti yang telah 

dikemukakan diatas. 

Konflik-konflik dapat terjadi baik pada kehidupan rumah tangga 

maupun diri ibu sendiri. Sebagai contoh yaitu permasalahan ekonomi 

keluarga. Perolehan pendapatan yang hanya mengandalkan suami, 

belum tentu dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Menurut 

Widiastuti (2009) keinginan mengembangkan potensi diri pada 

seorang wanita sebagai ibu rumah tangga menjadi terkubur karena 

tuntutan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga juga akan 

membebani keseimbangan emosi dan fisik yang mengakibatkan 

munculnya rasa tertekan pada ibu rumah tangga. Kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang semula bekerja dan 

setelah menikah memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah 

tangga akan menurun kualitasnya karena perubahan aktifitas. Hal-hal 
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demikian yang dapat menyebabkan ibu rumah tangga menjadi minder 

dengan rekan-rekannya yang lain dan berdampak pula pada 

pengasuhan kemandirian pada anak. Seorang ibu rumah tangga 

kebanyakan lebih memanjakan anaknya. Hal ini dapat disebabkan 

karena rasa minder yang dialami oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan 

hasil penelitian, pada aspek kemampuan fisik yang terdapat pada skala 

kemandirian anak usia dini, anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah 

tangga sebagain besar masih belum mampu memakai sepatu sendiri 

dan melakukan aktifitas pribadi sendiri seperti, memakai baju sendiri, 

makan dan minum sendiri. 

Seorang ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah tidak 

terlepas dari berbagai masalah, bukan hanya ibu rumah tangga saja 

yang mengalami konflik dalam kehidupannya baik masalah di rumah 

tangga maupun masalah pada diri sendiri. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Munandar (1983) bahwa ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar rumah sering mengalami rasa bersalah dan cemas 

karena meninggalkan keluarga terutama anak mereka. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa anak usia dini yang 

diasuh oleh ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah sebagian 

besar tidak dapat berpamitan secara langsung dengan ibu ketika akan 

pergi untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan skor yang rendah pada aspek disiplin. Menurut 

Munandar (1983) rasa bersalah pada ibu rumah tangga yang bekerja di 
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luar rumah timbul ketika seorang ibu yang bekerja di luar rumah 

merasa belum puas terhadap fungsinya dalam memenuhi semua 

kebutuhan anggota keluarga sebagai istri, ibu dan pengelola rumah 

tangga.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga yang bekerja paruh 

waktu di luar rumah lebih rendah daripada anak usia dini yang diasuh 

oleh ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Tingkat kemandirian anak 

usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu 

di luar rumah meskipun terdapat beberapa masalah pada ibu bekerja, 

namun bekerjanya seorang ibu tidak memberikan dampak yang buruk 

terhadap anak. Melalui bekerja, ibu dapat mendidik anak menjadi 

pribadi yang lebih mandiri dengan melakukan pembiasaan-

pembiasaan dan pemberian pengertian terhadap anak. Dampak positif 

terhadap perkembangan anak dapat tercapai apabila disertai dengan 

kesadaran seorang ibu mengenai pentingnya pendidikan, pemberian 

kasih sayang dan pengasuhan terhadap anak. 

 

3. Perbedaan tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari status 

kerja ibu. 

Berdasarkan analisis deskriptif dan uji t tentang tingkat 

kemandirian anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu di Kecamatan 

Reban diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tingkat kemandirian 
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anak usia dini ditinjau dari status kerja ibu antara anak yang diasuh 

oleh ibu rumah tangga dengan anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja 

paruh waktu di luar rumah sebagai guru, pedagang dan petani. Melalui 

perbandingan nilai mean dapat dilihat tingkat kemandirian anak usia 

dini ditinjau dari status kerja ibu yaitu 98,80 untuk guru TK, 94,13 

untuk pedagang, 92,20 untuk petani dan 82,10 untuk ibu rumah 

tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga lebih 

rendah daripada anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja 

paruh waktu di luar rumah sebagai guru, pedagang dan petani. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mariyam dan Apisah (2008) yang mengatakan bahwa 

ibu yang tidak bekerja memiliki anak dengan tingkat kemandirian 

lebih rendah dari pada ibu bekerja. Ibu yang tidak bekerja cenderung 

melayani dan memanjakan anak mereka. Hal ini menyenangkan bagi 

anak tetapi mengakibatkan anak menjadi terbiasa tergantung dan 

kurang mandiri. Perilaku anak yang terbiasa dimanjakan, misalnya 

yaitu segala sesuatu harus dilayani, apapun yang ia inginkan harus 

dituruti, kebiasaan memerintah kepada orang lain dan kurang kuat 

dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa seorang anak yang 

ibunya tidak bekerja cenderung mendapatkan perlakuan yang 

berlebihan dari orangtuanya, sehingga anak tidak mendapat 
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kesempatan untuk belajar melakukan kegiatan sehari-hari sendiri. Hal 

ini yang mengakibatkan anak tumbuh menjadi pribadi yang kurang 

mandiri. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Parke & Buriel (Salsabila, 2012) bahwa tingkat kemandirian anak usia 

dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah 

dengan anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja seharian 

penuh di luar rumah akan berbeda. Seorang anak yang diasuh oleh ibu 

yang bekerja di luar rumah seharian penuh akan mengalami kesusahan 

mengatur komunikasi terhadap ibu, sehingga anak kesulitan dalam 

memperoleh informasi dan pengarahan mengenai kemandirian pada 

anak. Sebagai contoh yaitu seorang anak yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja seharian penuh di luar rumah mengalami kesusahan dalam 

bertemu dengan ibunya yang terlalu sibuk dengan pekerjaanya. Ketika 

anak bangun tidur, orangtua sudah bersiap-siap berangkat bekerja. 

Ketika orangtua pulang setelah bekerja, anak-anak sudah tertidur. 

Berkembangnya intelektual seorang anak dengan baik terjadi 

karena pemikiran dari orangtua sebagai ibu yang bekerja lebih terbuka 

dan berwawasan lebih luas, ibu yang bekerja memiliki tingkat percaya 

diri yang lebih daripada ibu rumah tangga yang tidak bekerja. 

Menurut Myrdal dan Klein (Salsabila, 2012) bahwa dari hasil 

observasi guru, anak-anak dari ibu yang bekerja secara intelektual 

lebih tanggap dan secara sosial lebih mandiri daripada anak lainnya.  
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Sejalan dengan Barnett dan Baruch (Salsabila, 2012) 

mengemukakan bahwa meningkatnya rasa percaya diri (sense of 

confidence) pada ibu bekerja, disebabkan oleh timbulnya kemandirian 

secara finansial, yang membuat mereka lebih asertif dalam mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan pengasuhan anak. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, bekerjanya seorang ibu dapat 

menimbulkan rasa percaya diri seorang ibu yang berpengaruh 

terhadap cara orangtua atau ibu dalam melakukan pengasuhan 

terhadap anak. Hal ini terlihat pada pencapaian skor yang tinggi pada 

aspek-aspek kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang 

bekerja paruh waktu di luar rumah.. 

Seorang ibu yang bekerja akan merasa memiliki kebebasan 

finansial karena memiliki penghasilan sendiri, apabila dibandingkan 

dengan ibu yang tidak bekerja yang segala sesuatunya harus 

tergantung kepada suami sebagai pencari nafkah. Ibu yang bekerja 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi maupun anak-anaknya 

sendiri yang semula tidak terpenuhi dengan mengandalkan gaji suami. 

Seorang ibu yang bekerja memiliki kemudahan untuk memutuskan 

masalah-masalah keuangan keluarga yang harus dihadapinya, 

sehingga ia memiliki kepuasan hidup lebih tinggi dibandingkan 

dengan ibu yang tidak bekerja. Seorang ibu yang bekerja akan merasa 

menjadi seseorang yang lebih dihargai, dibandingkan dengan hanya 

menjadi seorang ibu rumah tangga dengan status ikut suami dan bukan 
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siapa-siapa yang pekerjaannya tidak dibayar. Bekerja dapat 

meningkatkan citra diri yang positif, penghargaan, rasa percaya diri, 

dan kebanggaan bagi seorang ibu, apalagi apabila pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan cita-cita, hobi atau kegemarannya, sehingga 

ibu yang bekerja dapat mengembangkan diri, minat dan bakatnya 

dengan perasaan puas dan tanpa beban.  Seorang ibu yang merasa 

puas dengan dirinya, secara konsisten akan lebih hangat terlibat dalam 

pengasuhan anak, suka bermain dengan anak, memberi stimulasi dan 

efektif positif terhadap anak-anak, sehingga kewajiban dalam 

mendidik anak-anaknya dapat terpenuhi dengan lebih baik pula.  

Anak-anak yang diasuh oleh seorang ibu yang memiliki kepuasan 

hidup lebih tinggi, akan menjadi pribadi yang lebih mandiri, asertif, 

ramah, mudah bekerja sama dan lebih mudah diterima di lingkungan 

pergaulan mereka. 

Keadaan sosial ekonomi keluarga akan berdampak pada 

pemeliharaan anak dalam keluarga. Keluarga dengan tingkat 

pendapatan yang rendah akan menyebabkan orangtua kurang 

memperhatikan anak, kurang memberikan penghargaan pujian pada 

anak, kurang waktu dalam mengajarkan anak berbuat baik dan 

mengikuti peraturan, kurangnya latihan dan penanaman nilai-nilai dan 

norma dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan anak akan 

mengalami masalah dalam tumbuh kembangnya. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2013) bahwa keluarga dengan 
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tingkat pendapatan yang tinggi lebih tenang dalam melakukan 

pengasuhan terhadap anak dan tidak mengalami kebingungan dalam 

mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga mereka dapat memiliki 

waktu yang lebih cukup untuk membimbing anak-anak mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian anak usia 

dini ditinjau dari status kerja ibu diantaranya yaitu kualitas interaksi 

orangtua dan anak, pola asuh, kebudayaan lingkungan dan 

masyarakat, tingkat pendidikan orangtua dan status pekerjaan ibu. 

Kualitas interaksi orangtua dan anak yang terjalin secara terbuka akan 

meningkatkan kehangatan emosi antara orangtua dan anak pula yang 

dapat berpengaruh terhadap emosi anak. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan diperoleh data bahwa anak usia dini yang diasuh 

oleh ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu di luar rumah 

memiliki kemampuan kontrol emosi yang lebih baik dari pada anak 

usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Hal 

ini dapat ditunjukkan pada perolehan nilai skor aspek mengendalikan 

emosi yang tinggi pada skala kemandirian anak usia dini, yaitu anak 

usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu 

di luar rumah memiliki skor antara 3 dan 4. Kemampuan anak dalam 

mengendalikan emosi dapat menunjukkan tingkat kemandirian anak 

usia dini. Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh 

Soetjiningsih (1995) bahwa tingkat kemandirian anak usia dini dapat 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas interaksi orangtua dan 

anak, pendidikan orangtua, kebudayaan dan lingkungan, pola asuh, 

kasih sayang, status pekerjaan ibu dan status sosial ekonomi keluarga. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa status pekerjaan ibu dapat mempengaruhi tingkat kemandirian 

anak usia dini yang ditunjukkan dengan kemampuan anak dalam 

mengendalikan emosi, disiplin, memiliki kemampuan fisik yang baik, 

bertanggung jawab dan sesuai dengan aspek-aspek kemandirian anak 

usia dini. Penerapan kemandirian pada anak usia dini sangat 

tergantung pada orangtua sebagai pengasuh dan guru utama bagi anak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tingkat 

kemandirian anak memiliki banyak faktor-faktor yang sangat 

berpengaruh antara lain yaitu kualitas interaksi orangtua dengan anak, 

tingkat pendidikan orangtua, kebudayaan dan lingkungan, pola asuh, 

kasih sayang, status kerja ibu dan status sosial ekonomi keluarga.  

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian tentang tingkat kemandirian anak usia dini ditinjau dari 

status kerja ibu di Kecamatan Reban Kabupaten Batang tidak terlepas dari 

keterbatasan. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu adanya pengulangan 

penyebaran skala kemandirian anak ketika skala yang disebar tidak 

kembali. 
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PENUTUP 

 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tingkat kemandirian anak usia 

dini ditinjau dari status kerja ibu di Kecamatan Reban Kabupaten Batang, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga 

dengan ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah sebagai petani, 

pedagang dan guru TK yang ditunjukkan dengan perolehan nilai t hitung > 

t tabel (11,167 > 1,666) dengan taraf signifikansi 0,000. Tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu 

di luar rumah lebih tinggi daripada anak usia dini yang diasuh oleh ibu 

rumah tangga, yaitu dengan perolehan nilai mean 95,04 untuk anak usia 

dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja paruh waktu di luar rumah dan 

82,10 untuk anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga.  

 

2. Saran 

a. Bagi Orangtua 

1) Hendaknya tetap memberikan waktu kualitas (Quality Time) 

minimal 1 jam dalam sehari untuk memperhatikan perkembangan 
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anak dari bebagai aspek agar pencapaikan perkembangan anak 

dapat terpenuhi secara maksimal.  

2) Perlu adanya kesadaran dan pemikiran yang terbuka mengenai 

pengasuhan dan pendidikan terhadap anak untuk menunjang 

tercapainya kemandirian anak.  

 

b. Bagi Guru 

1) Alangkah lebih baik apabila dalam memberikan contoh kepada 

anak didik, guru harus besikap konsisten sehingga anak tidak 

mengalami kebingungan.  

2) Kerjasama dan komunikasi yang baik dan terbuka antara orangtua 

dan guru juga sangat penting agar tujuan dalam memandirikan 

anak dapat tercapai dengan maksimal. 

 

c. Bagi masyarakat 

1) Masyarakat hendaknya bersikap terbuka, saling peduli dan mau 

menerima informasi secara luas mengenai pengasuhan dan 

pendidikan anak sebagai pribadi yang mandiri. Sehingga usaha 

untuk memandirikan anak dari usia dini yang dilakukan oleh guru 

dan orangtua dapat selaras dengan lingkungan masyarakat. 

2) Perlu adanya pemikiran yang terbuka mengenai pentingnya 

kemandirian bagi anak usia dini oleh masyarakat. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

mengenai tingkat stres pada ibu yang bekerja sebagai ibu rumah 

tangga.  

2) Alangkah lebih baik pada penelitian berikutnya dilakukan dengan 

jumlah subjek yang banyak sehingga kemungkinan mendapatkan 

data yang valid dan reliabel lebih besar.  
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DAFTAR RESPONDEN UJI VALIDITAS RELIABILITAS INSTRUMEN 

PENELITIAN 

No. Nama Anak Usia Nama Ibu Alamat 
Pekerjaan 

Ibu 

1 M. Farrel Ardan 6 th Anggari Murti Puri Sartika IRT 

2 Sheryl Askha F 6 th Fafurida Jatingaleh  Dosen  

3 Tata 6 th Erna  Sekaran Perawat  

4 Keola  5 th Pipiet  Sekaran Swasta  

5 Rimba  6 th Atik  Bendan  Swasta  

6 Shasa  5 th Pungky  Sekaran  IRT 

7 Marvelline  5 th Dani Erna P B Sukorejo IRT 

8 Afika Bita Anjarin 5 th Indi Winky M Lemah Raya Swasta  

9 Mas Julius Ardiono 6 th Leonora Loisa P B Sukorejo Karyawan  

10 Indra  6 th Ratna  Sampangan  Peg.BUMN 

11 Arsa 5 th Wiendy  Kendeng  IRT 

12 Aiko  5 th Endang Yuliana Dewi Sartika Wiraswata  

13 Mutiara Nurul A 5 th Widarti Sekaran  IRT 

14 Quinsha  4,5 th Lina  Menoreh  Guru  

15 Victor  5 th Reni P Menoreh  Swasta  

16 Rhea Aliana S K 6 th Indra W Dewi Sartika Guru  

17 Lituhayu Raisa D 5 th Dwi Nugraheni Gn Talang Swasta 

18 Riffat  5 th Roro  Menoreh  Dokter  

19 Radjasa Kaindra M 6 th Luh Masmirah Kelud  IRT 

20 Gabriella Kiarra DA 4,7 th V. Granitasari Lamongan  Swasta 

21 Narpa  5 th Menik  Jangli  Dosen  

22 Abi  4 th Titin  GC Gading IRT 

23 Mirza Failasuf A S 6 th Manikowati  Dewi Sartika PNS 

24 Sebastien  5 th Rosalia  Gn. Talang  Karyawan  

25 Julian Dedy Pratama 5 th Astuti Desy  Kendeng  Karyawati  

26 M. Aurandra M 6 th Respatiningsih  Handayani  IRT 

27 Ozora  6 th Anik  Kelud  IRT 

28 Tania  5 th Linaesy  Menoreh  Swasta  

29 Kayla  6 th Erinda  Menoreh  Swasta  

30  Nando  5 th Hesti  Dewi Sartika IRT 

31 Adit  6 th Nurandra  Dewi Sartika IRT 

32 Bilqis  6 th Airina  Sampangan  IRT 

33 Aca  5 th Indraswari  Gn Talang IRT 

34 Aditya  6 th Diana  Jatingaleh  IRT 

35 Sasha  6 th Amanda  Sampangan  Swasta  

36 Thania  4 th Luklu Sania Bendan  IRT 
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37 Areta  5 th Maylina  Banaran  Swasta  

38 Rahmat  6 th Lenny  P B Sukorejo Dokter  

 

 

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 

No Nama Anak Usia Nama Ibu Alamat 
Pekerjaan 

Ibu 

1 Mahda Fatkhul I 4,5 th Darojah  Reban  Guru 

2 Mozafira Y P 4,5 th Indah Kurniasih Dk. Semampir  Guru  

3 Salman Al Farisyi 5,5 th Dwi Jayanti Padomasan  Guru  

4 Ahmad Mangium R 6 th Kusnul Fatimah Reban  Guru  

5 Inara Nadjwa R 5 th Rini Pujianti Dk. Plolok  Guru  

6 Auryn Faisa Z 5,5 th Agustina Lispung Tambakboyo  Guru  

7 Jonathan Fazha A D 6 th Devi Yulia R Reban  Guru  

8 Antonio Ababilah 5 th Farida  Reban  Guru  

9 Keysha Putri A 5,5 th Freni Maharanti Adinuso  Guru  

10 Syadza Hanun N 6 th Khusnul C Padomasan  Guru  

11 Arsyada Fairuza A 6 th Puji Astuti Reban  Guru  

12 Nadia Nur K 6,4 th Sopiyah  Dk. Adiloyo  Guru  

13 Khalid Setianto 6 th Juhariyan  Wonorojo  Guru  

14 A Taufiq 6 th Kartiyah  Dk. Gumelar  Guru  

15 Naura Kaifa A 6 th Suwarti  Dk. Gumelar  Guru  

16 M. Alif Khuzairon 4 th Rosiyam  Reban  Pedagang  

17 Kinasti Alurea E 4 th Dewi Sri M Reban  Pedagang  

18 Khanza Naurah A 4 th Hidayatul B Reban  Pedagang  

19 Dinna Sholekha 4 th Kunariyah  Reban  Pedagang  

20 M Mardiyah 5 th Daryumi  Reban  Pedagang  

21 Maya Dias N 6 th Asih Pujiwati Reban  Pedagang  

22 Diva Adenia Citra R 5 th Krisnawati  Dk. Plolok  Pedagang  

23 Indah Hanifiati D 6 th Badriyah  Wonorojo  Pedagang  

24 Aegi Hana D 5 th Uswatun Solekha Reban  Pedagang  

25 Anesa Vahliana Y 4,5 th Yulianti  Dk. Semampir Pedagang  

26 Muhamad Rizky F 5 th Lylya Risa R Reban  Pedagang  

27 Melisa Novianti 6 th Ngatini  Dk. Gumelar  Pedagang  

28 Risma Alfiani 6 th Siti Anti Reban  Pedagang  

29 Faizah Abidin 6 th Triyani  Reban  Pedagang  

30 M Ariful Huda 6 th Qona‟ah Reban  Pedagang  

31 A Syarif Alamul 6 th Nur Khalimah Reban  Petani  

32 Qeyla Mutiara  5 th Kustiyaningsih  Wonorojo  Petani  

33 M Rohmat R 5 th Suripah  Reban  Petani  

34 Mutiara  5 th Turah  Reban  Petani  

35 Akbar Hakiki 6 th Romdonah  Reban  Petani  

36 Nadien  4,5 th Rasimah  Reban  Petani  

37 Dwi Wijayanti  5,5 th Hamidah  Reban  Petani  

38 Vico Romadhan 6 th Kartini  Dk. Gumelar  Petani 
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39 Sucipto Maulana 4 th Tasripah  Dk. Gumelar  Petani  

40 Zahra  5 th Sumini  Reban  Petani  

41 Aisya Farhana 4,5 th Ida Riyani Reban  Petani  

42 Saeful  5,5 th Dausri  Dk. Gumelar  Petani  

43 Wisnu Hamdan 6 th Kariyah  Reban  Petani  

44 Nafi Afi Anto 5 th Darsini  Reban  Petani  

45 Sofiana Nur Alisa 5,5 th Partiyah  Dk. Gumelar  Petani  

46 Kirana  5 th Dwi Hastuti Reban  IRT 

47 Mayza Syahiyati I 4 th Dartati  Reban  IRT 

48 Ika Nurhidayah 6 th Rondiyah  Reban IRT 

49 Achmad Rizky M 6 th Nur Sarifah Reban IRT 

50 Hanif Tasbiatul A 5 th Mahmudah  Reban  IRT 

51 Sihab Jannatan A 5 th Laili Qomariyah Reban   IRT 

52 Nianita Aryani 6 th Warsiti Reban  IRT 

53 Janeeta Kamila K 4,5 th Tutik  Reban  IRT 

54 M Reyhan Fahrezi 6 th Kuntari  Reban  IRT 

55 M Lutfi Ulil A 4 th Towiyah  Reban  IRT 

56 M Rifqi Munir 5 th Endang Purwati Reban  IRT 

57 Chika  5 th Tosriyah  Wonorojo  IRT 

58 Amelia Putri 5 th Tri Asih W  Dk. Semampir  IRT 

59 Muhamad Rafif 4 th Anik  Wonorojo  IRT 

60 Gizka Azna Marsa 4,5 th Diyan Ningsih  Reban  IRT 

61 Rinestya Risha A 5 th Dwi Santi Reban  IRT 

62 Naia Zaskia F 6 th Siti Khoripah Wonorojo  IRT 

63 M Allenata Sri S 5 th Sri Aryanti Reban  IRT 

64 Isnanto Kharistyan 4,5 th Rusmiyati  Dk. Semampir  IRT 

65 Iwan Adi 4,5 th Fatimah  Dk. Kumejing  IRT 

66 Aldhy Bagus S 5,5 th Evitasari  Dk. Gumelar  IRT 

67 Marsya S A 6 th Kharunisa  Reban  IRT 

68 M Ulil Fadli 5 th Darmi  Dk. Gumelar  IRT 

69 Ahmad Yuhai I 5,5 th Sri Sulistyowati Dk. Kernon  IRT 

70 Islahul Mutaqin 6 th Nuriyah  Wonorojo  IRT 

71 Ferdi Setiawan 5,5 th Bawon Sulastri Dk. Gumelar  IRT 

72 Rizqi Nur Hafid 5,2 th Carwati  Dk. Gumelar  IRT 

73 Zida Asifa F 5,9 th Juhanah  Reban  IRT 

74 Isnaini Yanti R 5,5 th Nureni  Reban IRT 

75 Fianita Aryani 6 th wastiti Reban  IRT 

76 Nur Aini 6 th Sairoh  Reban  IRT 

77 Novan  M 6 th Koyiroh  Dk. Gumelar  IRT 

78 Rosi Soleha 6 th Rohyati  Reban  IRT 

79 Afta K H 5,5 th Rita Mujiati Reban  IRT 

80 Andin Pratiwi 5 th Cariah  Reban  IRT 

81 Jessica Gustiana Z N 5,9 th Nuryati  Reban  IRT 

82 Teguh Wicaksono 6 th Wiyanti  Reban  IRT 

83 Afnan Amali 5 th Siti Aisyah Adinuso  IRT 

84 Novi Amanta Tsani 6 th Dama Yanti Padomasan  IRT 

85 Anissatul Wulandari 6 th Kurniah  Reban  IRT 
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Tabel 1. Skala Kemandirian Anak Usia Dini 

No Aspek Pernyataan Favourable Pernyataan 

Unfavourable 

1. Kemampuan 

Fisik 

1. Anak mampu 

memakai kaos kaki 

dan sepatu sendiri. 

4. Anak menolak 

makan apabila 

tidak disuapi. 

2. Anak memakai baju 

sendiri tanpa 

bantuan orangtua. 

5. Anak mengambil 

mainan di tempat 

yang mudah 

terjangkau 

dengan bantuan 

orangtua. 

3. Anak menggosok 

gigi sampai bersih. 

6. Orangtua 

memandikan 

anak setiap hari. 

2. Percaya Diri 7. Anak mau 

mengantarkan 

sesuatu ke tetangga 

dengan senang. 

10. Anak 

bersembunyi di 

belakang ibunya 

ketika bertemu 

dengan orang 

baru. 

8. Anak berani 11. Anak menunduk 
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mengutarakan 

pendapatnya kepada 

orang lain. 

ketika ditanya 

oleh orang lain. 

9. Anak berani 

menyapa orang 

dewasa yang baru 

dikenal. 

12. Anak mau 

berkenalan 

dengan orang 

lain jika 

ditemani 

orangtua. 

3. Bertanggung 

Jawab 

13. Anak merapikan 

mainan setelah 

selesai bermain. 

16. Anak 

meletakkan 

handuknya di 

sembarang 

tempat setelah 

mandi. 

14. Anak 

mengembalikan 

barang milik 

temannya yang ia 

pinjam. 

17. Anak 

melemparkan 

sepatu atau 

sandal ke 

sembarang 

tempat ketika 

sudah tidak 

dipakai. 
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15. Anak 

membersihkan sisa 

makanan yang 

tercecer di lantai 

setelah makan. 

18. Anak 

meninggalkan 

gelas dan piring 

di meja setelah 

selesai makan. 

4. Disiplin  19. Anak mematuhi 

aturan-aturan yang 

ada di rumah. 

22. Anak membuang 

sampah di 

sembarang 

tempat. 

20. Anak bangun pagi 

tanpa menunggu 

orangtua 

membangunkannya. 

23. Anak langsung 

bermain setelah 

pulang sekolah 

tanpa mengganti 

baju terlebih 

dahulu. 

21. Anak berpamitan 

dengan orangtua 

ketika akan pergi. 

24. Anak 

mencampur 

pakaian kotor 

dan bersih saat 

ganti baju. 

5. Pandai Bergaul 25. Anak menyapa 

temannya ketika 

bertemu di jalan. 

28. Anak acuh 

ketika melihat 

temannya 
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menangis. 

26. Anak mengenal 

semua nama teman-

temannya. 

29. Anak tertawa 

melihat 

temannya jatuh. 

27. Anak dapat 

bekerjasama dalam 

permainan 

kelompok tanpa 

didampingi 

orangtua. 

30. Anak hanya mau 

bermain dengan 

teman yang ia 

suka. 

6. Saling Berbagi 31. Anak mau 

meminjamkan 

pakaian miliknya 

kepada oranglain. 

34. Anak berbagi 

makanan dengan 

temannya 

berdasarkan 

perintah 

orangtua. 

32. Anak mau 

bergantian saat 

menonton acara TV 

dengan saudaranya. 

35. Anak berebut 

benda dengan 

temannya ketika 

sama-sama 

menginginkan 

benda yang 

sama. 
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33. Anak mau menjadi 

yang terakhir saat 

menunggu giliran. 

36. Anak 

mendominasi 

permainan saat 

bermain dengan 

teman-

temannya. 

7. Mengendalikan 

Emosi 

37. Anak  mau 

memperhatikan 

teguran orang lain. 

40. Anak memukul 

atau menendang 

ketika diejek 

temannya. 

38. Anak mengalah 

ketika temannya 

menginginkan 

benda yang sedang 

ia pegang. 

41. Anak menangis 

saat tidak 

mendapatkan 

apa yang ia 

inginkan. 

39. Anak berani 

meminta maaf atas 

kesalahannya. 

42. Anak mengamuk 

ketika 

ditinggalkan ibu 

atau pengasuh di 

sekolah. 
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Tabel 2. Instrumen Uji Coba Penelitian 

No Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Anak mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah.     

2. Anak membuang sampah di sembarang tempat.     

3. Anak mau meminjamkan pakaian miliknya kepada 

orang lain. 

    

4. Anak mengenal semua nama teman-temannya.     

5. Anak merapikan mainan setelah selesai bermain.     

6. Anak menunduk ketika ditanya oleh orang lain.     

7. Anak mengambil mainan di tempat yang mudah 

terjangkau dengan bantuan orangtua. 

    

8. Anak mau bergantian menonton acara TV dengan 

saudaranya. 

    

9. Anak menggosok gigi sampai bersih.     

10. Anak berani mengutarakan pendapatnya kepada orang 

lain. 

    

11. Anak berebut benda dengan temannya ketika sama-

sama menginginkan benda yang sama. 

    

12. Orangtua memandikan anak setiap hari.     

13. Anak mau memperhatikan teguran orang lain.     

14. Anak mau mengantarkan sesuatu ke tetangga dengan 

senang. 

    

15. Anak berani menyapa orang dewasa yang baru dikenal.     

16. Anak menyapa temannya ketika bertemu di jalan.     

17. Anak mau menjadi yang terakhir saat menunggu 

giliran. 

    

18. Anak membersihkan sisa makanan yang tercecer di 

lantai setelah makan. 

    

19. Anak acuh ketika melihat temannya menangis.     

20. Anak mampu memakai kaos kaki dan sepatu sendiri.     

21. Anak dapat bekerjasama dalam permainan kelompok     
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tanpa didampingi orangtua. 

22. Anak memukul atau menendang ketika diejek 

temannya. 

    

23. Anak langsung bermain setelah pulang sekolah tanpa 

mengganti baju terlebih dahulu. 

    

24. Anak berbagi makanan dengan temannya berdasarkan 

perintah orangtua. 

    

25. Anak mendominasi permainan saat bermain dengan 

teman-temannya. 

    

26. Anak hanya mau bermain dengan teman yang ia suka.     

27. Anak melemparkan sepatu atau sandal ke sembarang 

tempat ketika sudah tidak dipakai. 

    

28. Anak mengembalikan barang milik temannya yang ia 

pinjam. 

    

29. Anak menolak makan apabila tidak disuapi.     

30. Anak meletakkan handuknya di sembarang tempat 

setelah mandi. 

    

31. Anak mencampur pakaian kotor dan bersih saat ganti 

baju. 

    

32. Anak memakai baju sendiri tanpa bantuan orangtua.     

33. Anak mau berkenalan dengan orang lain jika ditemani 

orangtua. 

    

34. Anak tertawa melihat temannya jatuh.     

35. Anak meninggalkan gelas dan piring di meja setelah 

selesai makan. 

    

36. Anak berpamitan dengan orangtua ketika akan pergi.     

37. Anak bersembunyi di belakang ibunya ketika bertemu 

dengan orang baru. 

    

38. Anak mengalah ketika temannya menginginkan benda 

yang sedang ia pegang. 

    

39. Anak bangun pagi tanpa menunggu orangtua 

membangunkannya. 

    

40. Anak menangis saat tidak mendapatkan apa yang ia 

inginkan. 

    

41. Anak berani meminta maaf atas kesalahannya.     

42. Anak mengamuk ketika ditinggalkan ibu atau pengasuh 

di sekolah. 
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Tabel 3. Instrumen Penelitian 

 

No Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Anak mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah.     

2. Anak mengenal semua nama teman-temannya.     

3. Anak merapikan mainan setelah selesai bermain.     

4. Anak menunduk ketika ditanya oleh orang lain.     

5. Anak mengambil mainan di tempat yang mudah 

terjangkau dengan bantuan orangtua. 

    

6. Anak menggosok gigi sampai bersih.     

7. Anak berani mengutarakan pendapatnya kepada orang 

lain. 

    

8. Anak berebut benda dengan temannya ketika sama-

sama menginginkan benda yang sama. 

    

9. Orangtua memandikan anak setiap hari.     

10. Anak mau memperhatikan teguran orang lain.     

11. Anak mau mengantarkan sesuatu ke tetangga dengan 

senang. 

    

12. Anak mau menjadi yang terakhir saat menunggu 

giliran. 

    

13. Anak membersihkan sisa makanan yang tercecer di 

lantai setelah makan. 

    

14. Anak acuh ketika melihat temannya menangis.     

15. Anak mampu memakai kaos kaki dan sepatu sendiri.     

16. Anak dapat bekerjasama dalam permainan kelompok 

tanpa didampingi orangtua. 

    

17. Anak memukul atau menendang ketika diejek 

temannya. 

    

18. Anak langsung bermain setelah pulang sekolah tanpa 

mengganti baju terlebih dahulu. 

    

19. Anak hanya mau bermain dengan teman yang ia suka.     

20. Anak melemparkan sepatu atau sandal ke sembarang     
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tempat ketika sudah tidak dipakai. 

21. Anak mengembalikan barang milik temannya yang ia 

pinjam. 

    

22. Anak menolak makan apabila tidak disuapi.     

23. Anak meletakkan handuknya di sembarang tempat 

setelah mandi. 

    

24. Anak mencampur pakaian kotor dan bersih saat ganti 

baju. 

    

25. Anak memakai baju sendiri tanpa bantuan orangtua.     

26. Anak mau berkenalan dengan orang lain jika ditemani 

orangtua. 

    

27. Anak meninggalkan gelas dan piring di meja setelah 

selesai makan. 

    

28. Anak berpamitan dengan orangtua ketika akan pergi.     

29. Anak bersembunyi di belakang ibunya ketika bertemu 

dengan orang baru. 

    

30. Anak mengalah ketika temannya menginginkan benda 

yang sedang ia pegang. 

    

31. Anak menangis saat tidak mendapatkan apa yang ia 

inginkan. 

    

32. Anak mengamuk ketika ditinggalkan ibu atau pengasuh 

di sekolah. 
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LAMPIRAN 6 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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a. Perhitungan pertama 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 38 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 38 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.886 42 

 

Item-Total Statistics  

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

soal1 119.71 137.454 .480 .883 Valid  

soal2 119.97 139.486 .209 .887 Gugur  

soal3 119.97 140.999 .200 .887 Gugur 

soal4 119.45 137.876 .445 .883 Valid 

soal5 119.92 139.102 .347 .884 Valid 

soal6 119.97 135.486 .474 .882 Valid 

soal7 120.11 137.124 .349 .885 Valid 

soal8 120.11 139.340 .295 .885 Gugur 

soal9 119.66 137.258 .511 .882 Valid 

soal10 119.66 138.988 .349 .884 Valid 

soal11 120.11 137.989 .337 .885 Valid 

soal12 120.76 138.672 .309 .885 Valid 

soal13 119.89 137.664 .511 .882 Valid 



205 
 

 
 

soal14 119.89 138.583 .399 .884 Valid 

soal15 120.45 140.200 .185 .888 Gugur 

soal16 119.82 140.803 .251 .886 Gugur 

soal17 119.84 137.488 .479 .883 Valid 

soal18 119.95 139.457 .311 .885 Valid 

soal19 120.00 138.595 .452 .883 Valid 

soal20 119.58 135.980 .530 .882 Valid 

soal21 119.63 139.320 .382 .884 Valid 

soal22 119.76 135.375 .480 .882 Valid 

soal23 119.76 138.618 .386 .884 Valid 

soal24 120.24 143.969 .001 .890 Gugur 

soal25 119.87 142.820 .088 .888 Gugur 

soal26 120.21 137.630 .440 .883 Valid 

soal27 119.97 137.540 .429 .883 Valid 

soal28 119.68 138.979 .493 .883 Valid 

soal29 119.95 134.754 .637 .880 Valid 

soal30 120.13 139.523 .325 .885 Valid 

soal31 119.89 137.340 .422 .883 Valid 

soal32 119.95 136.538 .423 .883 Valid 

soal33 120.82 137.235 .445 .883 Valid 

soal34 119.76 140.078 .212 .887 Gugur 

soal35 120.05 135.943 .471 .882 Valid 

soal36 119.61 137.272 .451 .883 Valid 

soal37 119.87 133.901 .452 .883 Valid 

soal38 119.97 136.243 .517 .882 Valid 

soal39 120.26 142.956 .060 .889 Gugur 

soal40 119.97 133.324 .546 .881 Valid 

soal41 119.76 139.699 .285 .885 Gugur 

soal42 119.66 131.691 .600 .879 Valid 
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b. Perhitungan kedua 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 38 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 38 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.899 32 

 

Item-Total Statistics  

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

soal1 91.34 105.420 .447 .896 Valid 

soal4 91.08 105.210 .461 .896 Valid 

soal5 91.55 106.146 .373 .897 Valid 

soal6 91.61 102.840 .504 .895 Valid 

soal7 91.74 104.361 .370 .898 Valid 

soal9 91.29 104.536 .539 .895 Valid 

soal10 91.29 106.698 .323 .898 Valid 

soal11 91.74 105.713 .321 .898 Valid 

soal12 92.34 105.474 .356 .898 Valid 

soal13 91.53 105.445 .491 .895 Valid 

soal14 91.53 106.094 .392 .897 Valid 

soal17 91.47 105.229 .465 .896 Valid 

soal18 91.53 106.851 .329 .898 Valid 



207 
 

 
 

soal19 91.63 106.131 .442 .896 Valid 

soal20 91.21 103.576 .543 .894 Valid 

soal21 91.26 106.361 .409 .897 Valid 

soal22 91.39 103.651 .450 .896 Valid 

soal23 91.39 106.029 .387 .897 Valid 

soal26 91.84 105.434 .419 .896 Valid 

soal27 91.61 105.597 .391 .897 Valid 

soal28 91.32 106.006 .534 .895 Valid 

soal29 91.58 102.737 .632 .893 Valid 

soal30 91.76 106.888 .320 .898 Valid 

soal31 91.53 104.959 .419 .896 Valid 

soal32 91.58 103.385 .478 .895 Valid 

soal33 92.45 104.794 .448 .896 Valid 

soal35 91.68 102.979 .521 .895 Valid 

soal36 91.24 104.456 .483 .895 Valid 

soal37 91.50 102.419 .422 .897 Valid 

soal38 91.61 104.353 .487 .895 Valid 

soal40 91.61 101.597 .533 .894 Valid 

soal42 91.29 99.887 .605 .893 Valid 
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LAMPIRAN 7 

HASIL PENELITIAN
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a. Uji Asumsi 

1) Normalitas Data 

 

Case Processing Summary 

 

Status Kerja Ibu 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tingkat 

Kemandirian 

AUD 

Ibu Bekerja Paruh 

Waktu di Luar Rumah 
45 100.0% 0 .0% 45 100.0% 

Ibu Rumah Tangga 40 100.0% 0 .0% 40 100.0% 

 

 

Tests of Normality 

 

Status Kerja Ibu 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Tingkat 

Kemandirian AUD 

Ibu Bekerja Paruh Waktu 

di Luar Rumah 
.098 45 .200

*
 .971 45 .316 

Ibu Rumah Tangga .117 40 .178 .979 40 .660 

a. Lilliefors Significance Correction       

*. This is a lower bound of the true 

significance. 
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a) Normal Q-Q Plot dan Histogram Keseluruhan 

 

 

 

Plot-plot pada Normal Q-Q Plot of Tingkat Kemandirian AUD 

mengikuti garis fit line, maka variabel berdistribusi normal. 
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Stem-and-Leaf Plots 

 
TingkatKemandirianAUD Stem-and-Leaf Plot for 

StatusKerjaIbu= Ibu Bekerja Paruh Waktu di Luar Rumah 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00        8 .  4 

     8,00        8 .  68888889 

    13,00        9 .  0022224444444 

    13,00        9 .  5556666688888 

     8,00       10 .  01122344 

     2,00       10 .  66 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

TingkatKemandirianAUD Stem-and-Leaf Plot for 

StatusKerjaIbu= Ibu Rumah Tangga 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     3,00        7 .  013 

     8,00        7 .  67778889 

    16,00        8 .  0000222222233344 

    11,00        8 .  55567778888 

     2,00        9 .  23 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 
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Angka-angka pada stem and leaf plots untuk tingkat 

kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga 

membentuk kurve normal miring ke arah kanan, maka variabel 

berdistribusi normal. 

 

b) Normal Q-Q Plot dan Histogram Berdasarkan Kriteria Status 

Kerja Ibu 
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Plot-plot pada Normal Q-Q Plot of Tingkat Kemandirian AUD 

mengikuti garis fit line, maka variabel berdistribusi normal. 
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Stem-and-Leaf Plots 
 

Tingkat Kemandirian AUD Stem-and-Leaf Plot for 

Status Kerja Ibu = Guru TK 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00        8 .  8 

     2,00        9 .  24 

     5,00        9 .  56688 

     5,00       10 .  02344 

     2,00       10 .  66 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

Angka-angka pada stem and leaf plots untuk tingkat kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh guru TK membentuk kurve normal 

miring ke arah kanan, maka variabel berdistribusi normal. 
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Stem-and-Leaf Plots 
 

Tingkat Kemandirian AUD Stem-and-Leaf Plot for 

Status Kerja Ibu = Pedagang 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     3,00        8 .  688 

     5,00        9 .  02444 

     5,00        9 .  56688 

     2,00       10 .  12 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

Angka-angka pada stem and leaf plots untuk tingkat kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh pedagang membentuk kurve normal 

miring ke arah kanan, maka variabel berdistribusi normal. 
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Stem-and-Leaf Plots 

Tingkat Kemandirian AUD Stem-and-Leaf Plot for 
Status Kerja Ibu = Petani 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00        8 .  4 

     4,00        8 .  8889 

     6,00        9 .  022444 

     3,00        9 .  568 

     1,00       10 .  1 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 

Angka-angka pada stem and leaf plots untuk tingkat kemandirian 

anak usia dini yang diasuh oleh petani membentuk kurve normal miring 

ke arah kanan, maka variabel berdistribusi normal. 
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Stem-and-Leaf Plots 
 

Tingkat Kemandirian AUD Stem-and-Leaf Plot for 

Status Kerja Ibu = Ibu Rumah Tangga 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     3,00        7 .  013 

     8,00        7 .  67778889 

    16,00        8 .  0000222222233344 

    11,00        8 .  55567778888 

     2,00        9 .  23 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 
 

Angka-angka pada stem and leaf plots untuk tingkat kemandirian anak 

usia dini yang diasuh oleh ibu rumah tangga membentuk kurve normal 

miring ke arah kanan, maka variabel berdistribusi normal. 
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2) Homogenitas Data 

Test of Homogeneity of Variances 

Tingkat Kemandirian AUD   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.289 3 81 .833 

 

ANOVA 

Tingkat Kemandirian AUD     

 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3893.678 3 1297.893 52.144 .000 

Within Groups 2016.133 81 24.891   

Total 5909.812 84    

 

b. Analisis Deskriptif 

1) Analisis Deskriptif Keseluruhan 

Descriptives 

 Status Kerja Ibu Statistic Std. Error 

Tingkat 

Kemandirian 

AUD 

Ibu Bekerja 

Paruh Waktu di 

Luar Rumah 

Mean 95.04 .822 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
93.39 

 

Upper 

Bound 
96.70 

 

5% Trimmed Mean 94.99  

Median 95.00  

Variance 30.407  

Std. Deviation 5.514  

Minimum 84  

Maximum 106  
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Range 22  

Interquartile Range 7  

Skewness .161 .354 

Kurtosis -.590 .695 

Ibu Rumah 

Tangga 

Mean 82.10 .810 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
80.46 

 

Upper 

Bound 
83.74 

 

5% Trimmed Mean 82.17  

Median 82.00  

Variance 26.246  

Std. Deviation 5.123  

Minimum 70  

Maximum 93  

Range 23  

Interquartile Range 8  

Skewness -.242 .374 

Kurtosis .171 .733 

 

Descriptive Statistics 

  Tingkat 

Kemandirian 

AUD Status Kerja Ibu Valid N (listwise) 

N Statistic 85 85 85 

Range Statistic 36 3  

Minimum Statistic 70 0  

Maximum Statistic 106 3  

Sum Statistic 7561 90  

Mean Statistic 88.95 1.06  

Std. Deviation Statistic 8.388 1.169  
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Variance Statistic 70.355 1.366  

Skewness Statistic .013 .571  

Std. Error .261 .261  

Kurtosis Statistic -.607 -1.224  

Std. Error .517 .517  

 

2) Analisis Deskriptif Berdasarkan Kriteria Status Pekerjaan Ibu 

Descriptives 

 Status Kerja Ibu Statistic Std. Error 

Tingkat 

Kemandirian 

AUD 

Guru TK Mean 98.80 1.388 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
95.82 

 

Upper 

Bound 
101.78 

 

5% Trimmed Mean 99.00  

Median 98.00  

Variance 28.886  

Std. Deviation 5.375  

Minimum 88  

Maximum 106  

Range 18  

Interquartile Range 9  

Skewness -.344 .580 

Kurtosis -.627 1.121 

Pedagang Mean 94.13 1.214 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
91.53 

 

Upper 

Bound 
96.74 

 

5% Trimmed Mean 94.15  

Median 94.00  
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Variance 22.124  

Std. Deviation 4.704  

Minimum 86  

Maximum 102  

Range 16  

Interquartile Range 8  

Skewness -.111 .580 

Kurtosis -.616 1.121 

Petani Mean 92.20 1.151 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
89.73 

 

Upper 

Bound 
94.67 

 

5% Trimmed Mean 92.17  

Median 92.00  

Variance 19.886  

Std. Deviation 4.459  

Minimum 84  

Maximum 101  

Range 17  

Interquartile Range 7  

Skewness .143 .580 

Kurtosis -.153 1.121 

Ibu Rumah 

Tangga 

Mean 82.10 .810 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
80.46 

 

Upper 

Bound 
83.74 

 

5% Trimmed Mean 82.17  

Median 82.00  

Variance 26.246  

Std. Deviation 5.123  
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Minimum 70  

Maximum 93  

Range 23  

Interquartile Range 8  

Skewness -.242 .374 

Kurtosis .171 .733 

 

Statistics 

  Tingkat 

Kemandirian 

AUD Status Kerja Ibu 

N Valid 85 85 

Missing 0 0 

Mean 88.95 1.06 

Median 88.00 1.00 

Mode 88 0 

Std. Deviation 8.388 1.169 

Variance 70.355 1.366 

Skewness .013 .571 

Std. Error of Skewness .261 .261 

Kurtosis -.607 -1.224 

Std. Error of Kurtosis .517 .517 

Range 36 3 

Minimum 70 0 

Maximum 106 3 

Sum 7561 90 
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StatusKerjaIbu 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Guru TK 15 17.6 17.6 17.6 

Pedagang 15 17.6 17.6 35.3 

Petani 15 17.6 17.6 52.9 

Ibu Rumah Tangga 40 47.1 47.1 100.0 

Total 85 100.0 100.0  

 

 

Frequency Table 

 

TingkatKemandirianAUD 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 70 1 1.2 1.2 1.2 

71 1 1.2 1.2 2.4 

73 1 1.2 1.2 3.5 

76 1 1.2 1.2 4.7 

77 3 3.5 3.5 8.2 

78 3 3.5 3.5 11.8 

79 1 1.2 1.2 12.9 

80 4 4.7 4.7 17.6 

82 7 8.2 8.2 25.9 

83 3 3.5 3.5 29.4 

84 3 3.5 3.5 32.9 

85 3 3.5 3.5 36.5 

86 2 2.4 2.4 38.8 

87 3 3.5 3.5 42.4 

88 10 11.8 11.8 54.1 
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89 1 1.2 1.2 55.3 

90 2 2.4 2.4 57.6 

92 5 5.9 5.9 63.5 

93 1 1.2 1.2 64.7 

94 7 8.2 8.2 72.9 

95 3 3.5 3.5 76.5 

96 5 5.9 5.9 82.4 

98 5 5.9 5.9 88.2 

100 1 1.2 1.2 89.4 

101 2 2.4 2.4 91.8 

102 2 2.4 2.4 94.1 

103 1 1.2 1.2 95.3 

104 2 2.4 2.4 97.6 

106 2 2.4 2.4 100.0 

Total 85 100.0 100.0  

 

 

c. Analisis Inferensial 

Group Statistics 

 

Status Kerja Ibu N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Tingkat 

Kemandirian 

AUD 

ibu bekerja diluar rumah 45 95.04 5.514 .822 

ibu rumah tangga 
40 82.10 5.123 .810 

 

 

 

 



232 
 

 
 

Independent Samples Test 

   Tingkat Kemandirian AUD 

   Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test 

for  Equality of 

Variances 

F .399  

Sig. 
.529 

 

t-test for 

Equality of 

Means 

T 11.167 11.216 

Df 83 82.827 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean Difference 12.944 12.944 

Std. Error Difference 1.159 1.154 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower 10.639 10.649 

Upper 15.250 15.240 

 

 


