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Abstract.
The present study aims to examine the relationship between parents’ motivational beliefs with 
parental involvement in early education. The study was conducted on 75 parents (mother and 
father) of students in TK PKK Kalijudan. Measuring instruments used in this study are parents’ 
motivational beliefs scale and parental involvement scale. Parents’ motivational beliefs consists 
of 20 items, while parental involvement scale consists of 19 items. Both scales are composed by 
author. Data analysis was performed with the statistical technique of Pearson product moment 
correlation, using the statistical program SPSS version 20 . From the analysis of the research 
data obtained correlation between parents’ motivational beliefs and parental involvement is 
about 0,605 with significance score 0,00. This suggests that there was a strong relationship 
between parents’ motivational beliefs and parental involvement in early education. Correlation 
coefficient shows positive direction which means the higher parents’ motivational beliefs, the 
higher parental involvement.

Keyword: parents’ motivational beliefs, parental involvement, early education.

Abstrak.
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keyakinan motivasional orang tua 
dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Penelitian dilakukan pada orang 
tua peserta didik taman kanak-kanak di TK PKK Kalijudan dengan jumlah subjek sebanyak 75 
pasangan. Alat ukur yang digunakan berupa kuisioner keyakinan motivasional orang tua yang 
terdiri dari 20 butir pernyataan dan keterlibatan orang tua dengan 19 butir pernyataan. Kedua 
alat ukur tersebut disusun sendiri oleh penulis. Analisis data dilakukan dengan teknik korelasi 
product momen Pearson, dengan bantuan program statistik SPSS versi 20. Dari hasil analisis 
data penelitian diperoleh koefisien korelasi antara keyakinan motivasional orang tua dan 
keterlibatan orang tua sebesar 0,605 dengan signifikansi 0,00. Hal ini menunjukkan terdapat 
hubungan yang kuat antara keyakinan motivasional orang tua dengan keterlibatan orang tua 
di TK PKK Kalijudan. Koefisien korelasi menunjukkan arah yang positif yang berarti semakin 
tinggi keyakinan motivasional orang tua, semakin tinggi keterlibatan orang tua.

Kata kunci: keyakinan motivasional orang tua, keterlibatan orang tua, pendidikan anak usia 
dini

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini tidak hanya 
diberikan oleh guru di sekolah tetapi juga 
membutuhkan adanya kerjasama antara orang 
tua dengan guru. Siswa dapat berperilaku dan 
menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah 
ketika orang tua dan sekolah berkolaborasi secara 

efektif (Izzo dkk, 1999). Keterlibatan orang tua 
dalam pendidikan anak dikenal dengan konsep 
parental involvement. Keterlibatan orang tua 
secara umum dapat dideskripsikan sebagai 
investasi orang tua dalam pendidikan anak dari 
berbagai sumber (Ice, Hoover-Dempsey, 2011). 
Greenwood & Hickman (1991 dalam Gürbüztürk & 
Sad, 2010) menyebutkan bahwa keterlibatan orang 
tua memberikan kontribusi yang positif yaitu 
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yaitu prestasi akademis yang tinggi, kehadiran 
anak yang tinggi di sekolah, iklim sekolah dan 
persepsi orang tua dan anak tentang kelas, sikap 
dan perilaku positif anak, kesiapan anak untuk 
mengerjakan PR, dan masih banyak lagi. 

Sayangnya masih banyak masyarakat 
yang belum berpartisipasi maksimal dalam 
pendidikan anak usia dini. Masih banyak orang 
tua yang belum terlibat banyak dalam pendidikan 
anaknya. Herlina (2007, dalam Widiasmara & 
Kurniawan, 2007) menyebutkan bahwa orang tua 
yang mengikutsertakan anaknya dalam jenjang 
sekolah formal, pada umumnya menganggap guru 
yang bertanggung jawab penuh dalam mendidik 
anak. Salah satu jenis faktor yang mempengaruhi 
keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak 
usia dini yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis 
terdiri dari beberapa faktor, namun pada 
penelitian ini, faktor psikologis yang akan dibahas 
secara mendalam terkait hubungannya dengan 
keterlibatan orang tua adalah faktor keyakinan 
motivasional orang tua.  

Penulis kemudian melakukan wawancara 
pada orang tua murid dan guru di TK PKK 
Kalijudan untuk mengetahui gambaran singkat 
sejauh mana keterlibatan orang tua dan keyakinan 
motivasional orang tua. Beberapa orang tua sudah 
menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi 
dalam pendidikan anaknya, sementara beberapa 
lagi masih kurang terlibat banyak. Orang tua 
juga mengungkapkan alasan keterlibatannya 
dalam pendidikan anak, beberapa menunjukkan 
keyakinan motivasional yang masih rendah, dan 
beberapa cukup tinggi.

Keterlibatan Orang Tua
Keterlibatan orang tua dalam pendidikan 

merupakan topik yang sudah sejak lama 
dibahas oleh pihak-pihak yang fokus pada 
pengoptimalan perkembangan dan pendidikan 
anak usia prasekolah maupun usia sekolah dasar 
(Hoover-Dempsey, Sandler, 1997). Terdapat 
sebuah konsesus yang tumbuh mengenai definisi 
keterlibatan orang tua yaitu keterlibatan orang 
tua harus dilihat melalui berbagai perspektif 
(Grolnick dkk., 1997). Keterlibatan orang tua 
dalam pendidikan anak tidak hanya seputar 
kegiatan belajar seperti yang dilakukan di 
sekolah, akan tetapi juga melibatkan aspek lain 
seperti aspek emosional dan personal (Grolnick 
dkk., 1997). 

Menurut Hornby, kata parental dalam 
parental involvement (keterlibatan orang tua) 
tidak hanya mengacu kepada orang tua kandung, 
tetapi juga mengacu kepada orang yang turut 
mengasuh anak, entah itu orang tua kandung 
atau kakek nenek yang berada di rumah (Hornby, 
2011) sedangkan Hoover-Dempsey dan Sandler 
membatasi kata parental yang dimaksud, yakni 
hanya ayah dan ibu (Hoover-Dempsey, Sandler, 
1997). Konsep parental yang diacu penulis dalam 
penelitian ini adalah konsep parental milik 
Hoover-Dempsey dan Sandler.

Definisi keterlibatan orang tua memang 
tidak begitu banyak dibahas dalam berbagai 
jurnal-jurnal penelitian oleh beberapa peneliti. 
Peneliti-peneliti hanya membahas singkat 
definisi keterlibatan orang tua. Penulis kemudian 
berusaha merumuskan definisi-definisi 
keterlibatan orang tua yang disebutkan oleh 
berbagai peneliti. Keterlibatan orang tua adalah 
bentuk partisipasi orang tua dalam pendidikan 
anak yang menunjukkan komitmen, dedikasi, 
dan keterikatan orang tua dalam pendidikan 
anak. Partisipasi tersebut tidak hanya meliputi 
aspek kognitif, namun juga meliputi aspek lain 
seperti aspek emosional dan personal.

Keterlibatan orang tua dapat membuat anak 
berkembang tidak hanya pada satu aspek, tetapi 
pada berbagai aspek (Hornby, 2011). Keterlibatan 
orang tua dapat membuat prestasi akademik anak 
meningkat, peningkatan waktu yang dihabiskan 
anak dengan orang tua, dan perilaku sikap anak 
yang positif (Greenwood & Hickman’s , 1991; 
Gürbüztürk & Sad, 2010). Keterlibatan orang 
tua tidak hanya berdampak baik bagi anak, 
tetapi juga orang tua dan guru. Pada orang tua, 
keterlibatannya dapat meningkatkan kepuasan 
dan kepercayaan diri orang tua dalam proses 
pengasuhan anak dan semakin tertarik pada 
pendidikan anak (Hornby, 2011). Bagi guru dan 
sekolah, keterlibatan orang tua berdampak baik 
pada peningkatan hubungan orang tua dengan 
guru, dan iklim sekolah yang lebih baik (Hornby, 
2011). 

Bentuk-bentuk keterlibatan orang tua 
menurut Hoover-Dempsey dan Sandler yang 
terbaru terbagi menjadi empat yaitu 1) Nilai, 
tujuan, ekspektasi, aspirasi, 2)Keterlibatan dalam 
kegiatan rumah, 3)Komunikasi dengan guru atau 
sekolah, 4)Keterlibatan dalam kegiatan sekolah 
(Why is parent involvement important, 2012).
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Keyakinan Motivasional Orang Tua
Keyakinan motivasional orang tua 

merupakan salah satu faktor yang berhubungan 
dengan keterlibatan orang tua (Walker dkk, 
2005). Definisi dari keyakinan motivasional orang 
tua adalah keyakinan yang mendasari orang tua 
untuk terlibat dalam pendidikan anak. Keyakinan 
tersebut berupa keyakinan tentang apa yang 
harus mereka lakukan dan apa yang dapat mereka 
lakukan terkait pendidikan anak (Walker dkk., 
2005). Keyakinan motivasional orang tua terbagi 
menjadi dua yaitu 1) Konstruksi peran orang tua, 
dan 2)Self efficacy orang tua. Konstruksi peran 
membuat orang tua memiliki gambaran tentang 
tindakan dan antisipasi apa yang harus diambil 
terkait pendidikan anak (Walker dkk., 2005). 
Penerapan teori self efficacy dalam keterlibatan 
orang tua dapat didefinisikan sebagai keyakinan 
dan apresiasi terhadap kemampuan diri untuk 
mencapai tujuan berupa keterlibatan dalam 
pendidikan anak (Hoover-Dempsey, Bassler & 
Brissie, 1992; Walker dkk., 2005)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
melihat hubungan antara keyakinan motivasional 
orang tua dengan keterlibatan orang tua dalam 
pendidikan anak usia dini. Hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah tidak terdapat 
dan terdapatnya hubungan antara keyakinan 
motivasional orang tua dengan keterlibatan orang 
tua. 

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan merupakan penelitian 
eksplanatori. Penelitian ini juga merupakan 
penelitian korelasi, dimana penelitian ini 
berupaya untuk mencari hubungan antara satu 
variabel dengan variabel lain (Latipun, 2004). 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  metode survei dan alat ukur 
yang digunakan terdiri dari dua skala. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 
keyakinan motivasional orang tua sebagai variabel 
x dan keterlibatan orang tua sebagai variabel y. 
Definisi operasional keyakinan motivasional dan 
keterlibatan orang tua yang digunakan untuk 
menyusun alat ukur merupakan operasionalisasi 
dari teori Hoover-Dempsey dan Sandler. 

Keyakinan motivasional orang tua 

merupakan keyakinan orang tua tentang apa yang 
seharusnya mereka lakukan dalam pendidikan 
anaknya dan keyakinan atas kemampuan 
yang dapat mereka lakukan bagi pendidikan 
anaknya. Keyakinan motivasional orang tua 
dapat diturunkan menjadi dua indikator yakni 
Konstruksi Peran Orang Tua dan Self Efficacy 
Orang Tua. Definisi dari keterlibatan orang  tua 
adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan 
orang tua terkait dengan pendidikan anak. 
Kegiatan tersebut tidak hanya berkutat dalam 
lingkungan sekolah, tetapi juga mencakup 
kegiatan yang dilakukan di rumah, menjalin 
komunikasi yang baik dengan guru atau pihak 
sekolah, dan membicarakan nilai, tujuan dan 
harapan orang tua terkait pendidikan anak

Karakteristik populasi dalam penelitian ini 
adalah orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu 
dari seluruh peserta didik Taman Kanak Kanak 
PKK Kalijudan pada tahun 2013/2014. Berdasarkan 
data yang penulis dapat dari pihak sekolah, 
jumlah peserta didik TK PKK Kalijudan, baik TK A 
maupun TK B sebanyak 96. Dari jumlah tersebut 
terdapat 2 peserta didik yang hanya memiliki orang 
tua tunggal, dan satu peserta didik yang tidak 
diasuh orang tua melainkan neneknya, sehingga 
tidak memenuhi kriteria untuk menjadi subjek 
penelitian. Oleh karena itu sebanyak 93 pasangan 
orang tua peserta didik yang menjadi populasi 
penelitian dan keseluruhannya digunakan sebagai 
subjek penelitian. Setelah kuisioner seluruhnya 
telah dikembalikan, hanya terdapat 87 subjek 
yang mengembalikan kuisioner. Setelah penulis 
menyortir seluruh kuisioner yang kembali, 
terdapat 12 kuisioner yang tidak dapat digunakan 
karena subjek tidak mengisi seluruh aitem 
dengan lengkap. Kuisioner yang dapat dianalisis 
pun hanya berjumlah 75, sehingga pada akhirnya 
subjek penelitian ini hanya berjumlah 75.

Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode survei dan menggunakan 
kuisioner berupa skala likert. Penelitian ini 
menggunakan dua alat ukur yaitu skala keyakinan 
motivasional orang tua dan skala keterlibatan 
orang tua. Kedua skala tersebut disusun sendiri 
oleh penulis. Kedua variabel diukur menggunakan 
skala sikap. Respon yang ditunjukkan dapat 
terdiri dari lima pilihan yang merupakan jawaban 
terhadap aitem yang berbentuk pernyataan 
(Azwar, 2014). Berikut merupakan tabel reliabilitas 
dari kedua alat ukur. 
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Tabel 1. Statistik Reliabilitas Skala Keyakinan Motivasional Orang Tua

Reliability Statistics
C r o n b a c h ’ s 
Alpha

C r o n b a c h ’ s 
Alpha Based on 
S t a n d a rd i z e d 
Items

N of Items

,865 ,874 20

Tabel 2. Statistik Reliabilitas Skala Keterlibatan Orang Tua

Reliability Statistics
C r o n b a c h ’ s 
Alpha

C r o n b a c h ’ s 
Alpha Based on 
S t a n d a rd i z e d 
Items

N of Items

,860 ,867 19

Langkah-langkah pengambilan data yaitu 
pertama kuisioner dibagikan kepada orang tua 
melalui pihak guru dengan dititipkan kepada 
anak. Orang tua lalu dapat mengisi kuisioner 
yang dibagikan di rumah masing-masing. 
Kuisioner lalu dikembalikan lagi ke pihak sekolah 
untuk selanjutnya diambil oleh penulis. Proses 
pembagian kuisioner sampai pengembalian 
kuisioner memakan waktu sekitar satu minggu. 
Penulis tidak lupa memberikan reward untuk 
setiap kuisioner yang kembali dan terisi. 

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji asumsi terlebih dahulu, 
yaitu uji normalitas, uji linearitas, setelah 
itu penulis melakukan uji korelasi dengan 
menggunakan korelasi product moment pearson. 

HASIL PENELITIAN

Berikut merupakan hasil uji hubungan dari 
penelitian kali ini.

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi
K e y a k i n a n 
motivasional

K e t e r l i b a t a n 
orang tua

Keyakinan motivasional
Pearson Correlation 1 ,605**

Sig. (2-tailed) ,000
N 75 75

Keterlibatan orang tua
Pearson Correlation ,605** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 75 75

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Taraf signifikansi yang ditunjukkan 
dalam tabel di atas sebesar 0,000 yang berarti 
signifikansi kurang dari 0,05 (p < 0,05). Merujuk 
pada acuan diterima atau tidaknya hipotesis 

berdasarkan taraf signifikansi, maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. Artinya terdapat hubungan yang 
signifikan antara variabel keyakinan motivasional 
orang tua dengan keterlibatan orang tua. 
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Pallant (2007) menyebutkan bahwa selain taraf 
signifikansi, hal yang harus diperhatikan lainnya 
adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi (r) 
yang didapat sebesar 0,605. Besarnya nilai korelasi 
menunjukkan kekuatan hubungan yang terjadi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya hubungan yang positif antara keyakinan 
motivasional orang tua dengan keterlibatan 
orang tua dalam pendidikan anak usia dini di 
TK PKK Kalijudan. Hasil ini sesuai dengan teori 
Hoover-Dempsey dan Sandler yang menyebutkan 
bahwa salah satu faktor yang berhubungan 
dengan keterlibatan orang tua adalah keyakinan 
motivasional orang tua (Walker dkk., 2005). 
Keyakinan motivasional orang tua berada pada 
level 1 dari model keterlibatan orang tua milik 
Hoover-Dempsey dan Sandler. Keyakinan 
motivasional orang tua berada tepat di bawah level 
bentuk keterlibatan orang tua yang menunjukkan 
adanya hubungan langsung antara keyakinan 
motivasional orang tua dengan keterlibatan orang 
tua (Why is parent involvement important, 2012). 

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan 
anak menurut Hoover-Dempsey dan Sandler 
salah satunya dipengaruhi oleh keyakinan orang 
tua  akan peran dan kemampuannya dalam 
pendidikan anak. Keterlibatan orang tua bila 
dikaitkan dengan keyakinan motivasional orang 
tua menunjukkan pemahaman orang tua bahwa 
salah satu peran yang harus dijalani sebagai 
orang tua adalah terlibat dalam pendidikan anak 
(Hoover-Dempsey & Sandler, 1995). Pemahaman 
peran orang tua bergantung pada konstruksi 
peran yang dibangun orang tua. Konstruksi peran 
orang tua seperti yang kita ketahui membuat 
orang tua dapat membayangkan apa yang harus 
dilakukan agar anak dapat berhasil dalam 
pendidikan (Walker dkk, 2005).

Self efficacy juga membuat keyakinan 
motivasional berhubungan dengan keterlibatan 
orang tua. Keterlibatan orang tua bila dikaitkan 
dengan keyakinan motivasional orang tua juga 
menunjukkan orang tua yang memiliki self 
efficacy tinggi akan merasa mampu membantu 
anak berhasil dalam pendidikan dan menganggap 
keterlibatannya akan memberikan efek positif 
bagi anak (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti. Penelitian lain tersebut diantaranya 
penelitian yang dilakukan Georgiou dan Tourva 
(2007). Penelitian tersebut mendapatkan hasil 
bahwa terdapat hubungan antara keyakinan 
orang tua tentang keterlibatannya dengan 
kesungguhan orang tua untuk terlibat. Georgiou 
dan Tourva memandang hubungan tersebut salah 
satunya terjadi karena self efficacy orang tua. 
Penelitian lain yang juga menekankan pentingnya 
keyakinan orang tua adalah penelitian Clark (1983, 
dalam Hornby, 2011) Penelitian ini menemukan 
bahwa saat orang tua percaya mereka harus 
terlibat dalam pendidikan anak, mereka akan 
mendukung pembelajaran anak secara maksimal 
melalui pembelajaran di rumah yang kondusif 
dan interaksi dengan pihak sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh 
kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara keyakinan motivasional 
orang tua dengan keterlibatan orang tua 
dalam pendidikan anak usia dini. Hubungan 
positif menunjukkan bahwa apabila keyakinan 
motivasional orang tua tinggi, maka keterlibatan 
orang tua juga tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Adapun saran bagi pihak sekolah yaitu 
pihak sekolah dapat mengajak orang tua untuk 
berdiskusi seputar pendidikan anak. Diskusi 
dapat dilakukan kapan saja, tidak perlu dalam 
sebuah acara formal. Orang tua diharapkan 
mampu meningkatkan keterlibatannya dalam 
pendidikan anak, tidak hanya pada saat anak 
tergabung dalam pendidikan anak usia dini, 
tetapi juga ketika anak sudah masuk jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. Untuk tetap 
mempertahankan keterlibatan yang sudah bagus 
ataupun meningkatkan keterlibatan dalam 
pendidikan anak, orang tua perlu meyakinkan 
diri sendiri untuk mau berjuang membantu anak 
terkait pendidikan walaupun tingkatan kesulitan 
yang dihadapi semakin besar.

Mengingat masih banyak yang harus 
diperbaiki dalam penelitian ini, penelitian 
selanjutnya sebaiknya 1) lebih spesifik dalam 
melihat hubungan antara konstruksi peran orang 
tua atau self efficacy orang tua dengan keterlibatan 
orang tua, 2) Populasi subjek penelitian dapat 
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diperbesar sehingga generalisasi tidak hanya 
berlaku pada sekolah tertentu, 3) Perbanyak 
kajian pustaka mengenai definisi keterlibatan 
orang tua, mengingat belum banyak penelitian 
yang memberikan definisi keterlibatan orang tua 
secara rinci.
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