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HUBUNGAN KELEKATAN TERHADAP IBU DAN EFIKASI DIRI
AKADEMIK REMAJA SMP
Ignatius Wijayatmo
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan kelekatan terhadap ibu dan efikasi
diri akademik remaja SMP. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode korelasi
yang dihitung dengan program SPSS for Windows versi 21.0. Hipotesis pada penelitian ini adalah
1) ada hubungan positif kelekatan terhadap ibu dan efikasi diri akademik remaja SMP, 2) tidak
ada hubungan positif kelekatan terhadap ibu dan efikasi diri akademik remaja SMP. Subjek dalam
penelitian ini berjumlah 196 orang yang terdiri dari remaja SMP dari kelas 7-9. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa 1) kelekatan terhadap ibu dan efikasi diri akademik memiliki hubungan yang
positif (r= 0,321, p= 0,000, p< 0,005).
Kata kunci: Kelekatan terhadap ibu, efikasi diri akademik, remaja SMP.
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RELATIONSHIP ATTACHMENT TO MOTHER AND
SELF EFFICACY ACADEMIC AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL
STUDENTS
Ignatius Wijayatmo
ABSTRACT
This study aim to find the relationship attachment to mother and self efficacy academic among
junior high school students. This research was quantitative reasearch with correlation technique.
The data were calculated using SPSS for Windows version 21.0. The hypothesis of this study 1)
there is positive relationship attachment to mother and self efficacy academic among junior high
school students 2) there is no positive relationship attachment to mother and self efficacy
academic among junior high school students. Subjects in this study amount is 196 wich containts
students in 7-9. The results showed that 1) attachement to mother is have a positive correlation
with self efficacy academic (r= 0,321, p= 0,000, p< 0,005).
Keywords: attachement to mother, self efficacy academic, junior high school
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
(UU No. 20 tahun 2003). Salah satu pendidikan informal di Indonesia
adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang umumnya berusia 13-15
tahun (kemendikbud.go.id diunduh pada 14 September 2015). Pada usia
inilah seseorang dapat dikatakan termasuk dalam masa remaja (Santrock,
2002).
Masa remaja adalah masa dimana mereka sedang mencari identitas,
membuat nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan (Erikson dalam Papalia, 2014).
Marcia (dalam Papalia, 2014) menambahkan bahwa masa remaja adalah
masa dimana mereka juga sedang mengalami krisis. Selain itu, menurut
Piaget (dalam Upton, 2012) masa remaja adalah masa seseorang perlu
mengembangkan diri dan menemukan identitas. Hal tersebut juga diikuti
oleh pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif dan emosional, otonomi,
harga

diri,

serta

intimasi

1

(Youngblade,

dkk

dalam
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Papalia, 2014). Salah satu aspek yang penting dalam pertumbuhan kognitif
adalah efikasi diri (Bandura, 1997).
Menurut Bandura (1997) seseorang akan melakukan sesuatu
bergantung pada kondisi yang meliputi perilaku, lingkungan, dan kognisi
serta ketiganya tersebut saling bertimbal balik. Kognisi ini erat
hubungannya dengan keyakinan bahwa seseorang mampu atau tidak
mampu untuk mencapai yang diinginkan, hal inilah yang disebut Bandura
sebagai efikasi diri. Efikasi diri dapat ditemukan di mana saja salah
satunya adalah di lingkungan akademik. Hal ini disebut Bandura (1997)
sebagai efikasi diri akademik.
Berdasarkan pengertiannya efikasi diri akademik adalah keyakinan
seseorang bahwa individu mampu melakukan tugas akademik yang telah
diberikan dan menandakan level kemampuan individu tersebut. Selain itu,
menurut Bandura (1997) efikasi diri adalah keyakinan bahwa seseorang
mampu menguasai situasi dan memberikan hasil yang positif. Bandura
mempercayai bahwa efikasi adalah salah satu faktor yang penting dalam
menentukan apakah seorang siswa dapat berprestasi atau tidak. Bahkan
menurutnya efikasi diri penting dalam menunjang prestasi seorang siswa.
Bandura (dalam Ferla, Valcke, & Cai, 2007) juga menambahkan bahwa
semakin tinggi efikasi diri akademik, maka semakin tinggi pula prestasi
akademik seseorang. Penelitian yang menghubungkan antara efikasi diri
akademik dan prestasi akademik pernah dilakukan dan hasilnya adalah
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saling

berhubungan

(Anjum,

2006;

Yurt,

2014;

Handayani

&

Nurwidawati, 2013).
Dale Schunk (dalam

Santrock, 2008) menyatakan bahwa

menerapkan konsep efikasi diri dapat mempengaruhi aktivitas siswa.
Seorang siswa yang mempunyai efikasi rendah atau kurang pada
pembelajaran akan menghindari banyak tugas, terlebih lagi jika tugas itu
bersifat menantang. Sedangkan seorang siswa yang mempunyai efikasi diri
tinggi akan cenderung tekun berusaha jika mendapat tugas pembelajaran
dibandingkan dengan seorang siswa dengan efikasi diri rendah. Menurut
Park dan Kim (2006) mengatakan bahwa efikasi diri sangat berperan
penting bagi seorang siswa untuk mengendalikan motivasi dalam
mencapai harapan-harapan akademik.
Efikasi diri akademik menjadi begitu penting tidak terkecuali bagi
remaja SMP. Remaja yang mulai memasuki masa SMP juga akan
berhadapan dengan berbagai tuntutan akademik sebagai bekal bagi dirinya
dalam persiapan ujian kelulusan. Siswa juga diharuskan bisa memenuhi
KKM atau Kriteria Ketuntasan Minimal yang sudah ditentukan pihak
sekolah pada setiap materi pelajaran. Belum lagi syarat kelulusan di tahun
2014, diambil dari presentase nilai sekolah sebesar 40% dan Ujian
Nasional sebesar 60%. Selanjutnya untuk pengambilan nilai sekolah
adalah 70% dari nilai rapor dan 30% dari nilai ujian sekolah (Rachmawati
& Kristiana, 2014). Syarat kelulusan tersebut berarti bahwa siswa dituntut
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untuk meraih prestasi akademik dan mempertahankan prestasi tersebut
sampai kelulusan.
Salah satu variabel yang penting dan mempengaruhi efikasi diri
akademik adalah dukungan sosial yaitu keluarga (Bandura, 1997).
Keluarga adalah kelompok orang yang memiliki hubungan darah atau
perkawinan. Kelompok orang dapat dikatakan keluarga jika terdiri dari
bapak, ibu, dan anak-anaknya (Setiono, 2011). Keluarga adalah
lingkungan yang pertama bagi anak. Hal ini berarti bahwa keluarga adalah
pemberi dasar bagi perkembangan anak. Selain itu, seiring dengan
perkembangan jaman yang ditandai dengan perubahan sosial dan
kemajuan teknologi yang cukup pesat, seseorang membutuhkan pijakan
yang sulit goyah dan memberi rasa aman serta perlindungan (Setiono,
2011).
Beberapa penelitian tentang efikasi diri akademik dan dukungan
sosial yaitu keluarga pernah dilakukan yang menyatakan bahwa keduanya
mempunyai hubungan yang positif ( Niken & Aisyah, 2002). Penelitian
lain juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara efikasi diri akademik
dan dukungan keluarga serta prestasi siswa (Aulia & Moordiningsih,
2010), hubungan positif dukungan keluarga dan efikasi diri akademik serta
self-regulated learning (Nobelina & Alfi, 2011), dan hubungan antara
dukungan keluarga dan efikasi diri akademik (Intan & Niken, 2012).
Penelitian tersebut juga sejalan dengan masalah pendidikan yang
dipaparkan oleh Hartono dalam Majalah Educare (no. 1/ed 12/ April 2015)
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yang mengatakan bahwa ketika anak melakukan sesuatu dan keluarga
mendukung maka anak akan menjadi percaya diri atau yakin terhadap
dirinya.
Permasalahan dukungan keluarga dengan remaja adalah masalah
yang cukup penting. Perkembangan seorang remaja bisa dikatakan masih
labil. Selain itu, Masa SMP adalah masa remaja yang bisa dikatakan dapat
mengejutkan orang tua karena anak mengalami perubahan dalam
kepribadian yang sangat berbeda saat SD dulu. Peran sebagai orang tua
jangan sampai muncul persepsi bahwa ketika orang tua sudah membayar
sekolah maka tanggung jawab anak sepenuhnya dilimpahkan ke sekolah.
Akan tetapi, pada hakekatnya pendidikan pertama adalah pendidikan
keluarga. Selanjutnya ketika menginjak usia sekolah sebagian tanggung
jawab pendidikan dipercayakan kepada sekolah (Yosephine Dwi Eka
dalam Majalah Educare no. 1/ed 12/ April 2015). Akan tetapi, dewasa ini
banyak dijumpai orang tua yang sepenuhnya melimpahkan tanggung
jawab untuk mendidik anak sepenuhnya diserahkan kepada sekolah.
Banyak dari orang tua hanya memperhatikan aspek fisik seperti sekedar
bertanya sudah mengerjakan PR atau belum, besok ulangan apa, atau buku
sudah disiapkan atau belum (pendidikankarakter.com diakses 25 Juni
2016). Peran ibu sebagai anggota dari keluarga juga penting karena ibu
adalah pengasuh utama seorang anak. Akan tetapi, banyak ibu yang
mendidik anaknya dengan cara yang salah. Misalnya dengan mengatakan
kepada anak jika nilai ulangannya jelek maka uang jajan akan dipotong
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dan malah cenderung memberikan tekanan bagi anak. Padahal dalam masa
remaja peran ibu sebagai subjek kelekatan begitu penting untuk untuk
mengatasi, menghadapi situasi negatif, dan ancaman untuk dirinya. Selain
itu, kualitas kelekatan juga mempengaruhi seorang anak salah satunya
terkait dengan perkembangan kognitif (edupost.id diakses 1 Juli 2016).
Beberapa penelitian tentang kelekatan memprediksi bahwa anak
akan mampu melakukan adaptasi yang lebih baik dalam berbagai domain
perkembangan, seperti kompetensi, fungsi otonom, keterikatan sosial, dan
keterlibatan afeksi (Aviezer, Sagi, Resnick, & Gini, 2002; Booth-LaForce
& Oxford, 2008; Cassidy, Kirsh, Scolton, & Parke, 1996; Margolese,
Markiewicz & Doyle, 2005; Matas dkk. 1978, Moss, St-Laurent, DuboisComtois & Cyr, 2005; Kayu, 2007 dalam Ovimale 2009). Penelitian lain
yang dilakukan pada kelas empat dan lima menunjukkan bahwa mereka
memiliki penyesuaian yang lebih baik terlihat dari laporan guru yang
mengatakan bahwa emosi dan penyesuaian sosial cukup baik (Diener,
Isabella, Behunin & Wong, 2008; Granot & Mayseless, 2001; Moss & St
Laurent, 2001; Pianta & Harbers, 1996; Teo, Carlson, Mathieu, Egeland,
& Sroufe, 1996). Sebaliknya, penelitian lain juga menemukan bahwa
kelekatan yang tidak nyaman berkorelasi dengan kecemasan pada anakanak prasekolah (Shamir-Essakow, Ungerer, & Rapee, 2005). Disisi lain,
bahwa sejak masa kelahiran dan perkembangannya kelekatan amatlah
penting tidak terkecuali kelekatan pada usia sekolah dan remaja. Hal ini
juga sejalan dengan hipotesis Bandura (1997) bahwa dukungan sosial

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

merupakan salah satu variabel yang mampu mepengaruhi efikasi diri
akademik. Bandura juga berhipotesis bahwa dukungan sosial secara positif
dapat meingkatkan efikasi diri akademik.
Penelitian yang dilakukan Omivale (2009) menunjukkan ada
hubungan antara kelekatan dengan efikasi diri akademik. Adapun subjek
dalam penelitian tersebut adalah mahasiswa. Meskipun keduanya saling
berhubungan Ovimale (2009) menyatakan bahwa penelitian tersebut
memiliki kelemahan yaitu alat ukur yang dibuat hanya mengacu pada
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang menurutnya adalah tolak ukur yang
masih memiliki kekurangan yaitu tidak bisa mengungkap jawaban subjek
secara keseluruhan. Penelitian lain juga menemukan hasil bahwa ada
hubungan antara kelekatan aman dengan efikasi diri akademik remaja
(Rachmawati & Kristiana, 2014). Meskipun dalam penelitian tersebut
tidak spesifik pada subjek kelekatan khususnya ibu. Adapun penelitian lain
tentang hubungan gaya kelekatan dan efikasi diri akademik pada siswa
menengah atau SMP pernah dilakukan (Faraghi & Abedini, 2015). Akan
tetapi dalam penelitian tersebut peneliti hanya fokus pada gaya kelekatan
dan tidak spesifik pada ibu.
Berdasarkan pemaparan teoretis penulis di atas, penulis menduga
bahwa kelekatan orang tua khususnya ibu dapat diukur dengan alat ukur
yang mampu menampung konsep kelekatan, dan tidak mengacu pada nilai.
Peneliti juga menduga bahwa kelekatan terhadap ibu memiliki kaitan
dengan efikasi diri akademik. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk
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melakukan penelitian tentang hubungan kelekatan terhadap ibu dan efikasi
diri akademik remaja SMP.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara
kelekatan pada ibu dan efikasi diri akademik remaja SMP.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
kelekatan terhadap ibu dan efikasi diri akademik remaja SMP.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Penenlitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan, perkembangan, dan
psikologi pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu
menambah wawasan tentang hubungan kelekatan terhadap ibu dan
efikasi diri akademik remaja SMP.
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2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan terhadap
ibu, remaja, dan sekolah terkait dengan kelekatan terhadap ibu dan
efikasi diri akademik remaja SMP. Penelitian ini juga diharapkan mampu
memberi pertimbangan kepada ibu dan sekolah dalam mendidik anak.
Selain itu, diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain yang ingin
melakukan penelitian hubungan kelekatan ibu pada dengan efikasi diri
akademik remaja SMP sehingga menjadi bahan masukan penelitian
selanjutnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Efikasi Diri Akademik
1. Pengertian Efikasi Diri Akademik
Menurut Bandura (1997) seseorang akan melakukan sesuatu
bergantung pada kondisi yang meliputi perilaku, lingkungan, dan
kognisi serta ketiganya tersebut saling bertimbal balik. Kognisi ini erat
hubungannya dengan keyakinan bahwa seseorang mampu atau tidak
mampu untuk mencapai yang diinginkan, hal inilah yang disebut
Bandura sebagai efikasi diri. Efikasi diri dapat ditemukan di mana saja
salah satunya adalah di lingkungan akademik. Hal ini disebut Bandura
(dalam Santrock, 2008) sebagai efikasi diri akademik.
Berdasarkan pengertiannya efikasi diri akademik adalah
keyakianan seseorang bahwa individu mampu melakukan tugas
akademik yang telah diberikan dan menandakan level kemampuan
individu tersebut. Efikasi diri akademik juga merujuk pada pengertian
keyakinan seseorang bahwa ia mampu mengarahkan motivasinya,
mengerahkan kemampuan kognisi, dan mengambil tindakan yang
dibutuhkan dalam mengerjakan tugas, meraih tujuan, dan mengatasi
tantangan akademik (Dwitantyanov, 2010)
Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
efikasi diri akademik adalah keyakinan seseorang mampu menguasai

10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

situasi yang ia hadapi dan memberikan hasil positif. Selain itu,
seseorang mampu mengarahkan motivasinya, kemampuan kognisi, dan
mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mendukung mengerjakan
tugas dan mengatasi tantangan akademik.
2. Dimensi Efikasi Diri
Menurut Bandura (1997) dimensi efikasi diri terbagi menjadi
tiga yaitu level, generality, dan strength.
a. Level
Seseorang akan menyelesaikan tugasnya dipengaruhi oleh
tugas yang terbatas pada tugas mudah atau tugas paling sulit.
Sesesorang juga akan melihat batas kemampuannya untuk
memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing
tingkat tersebut. Seseorang akan cenderung untuk memilih perilaku
yang mampu dilakukannya dan menghindari perilaku yang di luar
batas kemampuannya.
b. Generality
Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tugas yang akan
diselesaikan. Seseorang mungkin akan menyelesaikan tugas pada
bidang tertentu. Akan tetapi, hal tersebut bisa saja berbeda dengan
orang lain yang bisa menyelesaikan tugas meliputi berbagai bidang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

c. Strength
Dimensi

ini

berkaitan

dengan

keyakinan

untuk

menyelesaikan tugas. Efikasi diri yang kekuatannya cenderung
lemah akan cenderung menyerah ketika menemui pengalaman
yang menghambat ketika akan menyelesaikan sebuah tugas. Akan
tetapi, seorang yang memiliki efikasi diri yang kuat cenderung
akan berusaha ketika menemui pengalaman yang menghambat dan
akan menyelesaikan tugas tersebut.
3. Proses Efikasi Diri
Bandura (1997) mengatakan bahwa ada empat proses yang
mengiringi efikasi diri yaitu sebagai berikut:
a. Proses Kognitif
Pada dasarnya proses kognitif mengiringi efikasi diri.
Pemikiran adalah sumber dari perilaku seseorang dan mengatur
perilaku tersebut supaya dapat mewujudkan tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya. Sedangkan tujuan yang telah ditentukan
dipengaruhi oleh penilaian seseorang terhadap kemampuannya.
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi efikasi yang dirasakan maka
semakin tinggi pula tujuan yang ditetapkan dan diikuti oleh
komitmen yang kuat.
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Sebagian besar perilaku seseorang direncanakan dalam
pikiran. Ketika seseorang yakin atas hasil yang berujung
keberhasilan maka ia akan membuat skenario antisipasi untuk
berkembang dan melakukan latihan. Mereka yang memiliki efikasi
diri tinggi akan cenderung memvisualisasikan skenario sukses
yang menyediakan panduan positif dan mendukung kinerja.
Sebaliknya, mereka yang memiliki efikasi diri yang rendah
cenderung

akan

memvisualisasi

skenario

kegagalan

dan

memikirkan banyak hal yang mendukung mereka untuk melakukan
banyak kesalahan. Hal ini akan membuat seseorang sulit mencapai
tujuannya karena terlalu banyak bergumul dalam keraguan. Fungsi
utama dari dari pemikiran adalah supaya seseorang mampu
memprediksi kejadian dan mengembangkan cara-cara untuk
mengendalikan lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya.
Keterampilan tersebut membutuhkan proses kognitif yang efektif
dari informasi yang mengandung banyak ambiguitas dan
ketidakpastian.
Ketika seseorang melakukan prediksi dan regulasi diri, ia
harus menarik pengetahuan yang dimiliki untuk membangun suatu
pilihan,

menggabungkan

faktor

prediksi,

mengujinya

dan

melakukan revisi atas penilaian mereka. Mereka akan mengingat
faktor yang telah diuji dan mengevaluasi seberapa baik mereka
telah bekerja. Efikasi diri yang kuat dibutuhkan oleh seseorang
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pada penyelesaian tugas, menghadapi keadaan, dan tuntutan, serta
kegagalan dan kemunduran. Ketika seseorang berhadapan dengan
lingkungan yang sulit, mereka akan merasa ragu dan kualitas kerja
serta aspirasi mereka kemungkinan besar akan memburuk.
Sebaliknya, seseorang yang mampu mempertahankan rasa tangguh
akan cenderung mengatur dirinya kepada tujuan menantang dan
melakukan analisa yang baik supaya menghasilkan prestasi.
b. Proses Motivasi
Efikasi diri mempunyai peran dalam regulasi motivasi diri.
Motivasi seseorang kebanyakan berasal dari kognitif mereka.
Seseorang memotivasi diri dan membimbing tindakan mereka
dengan antisipasi oleh latihan pemikiran. Mereka membentuk
keyakinan tentang apa yang bisa mereka lakukan. Mereka
mengantisipasi

kemungkinan

hasil

dari

calon

tindakan,

menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri dan rencana program
tindakan yang dirancang untuk mewujudkan apa yang diharapkan.
Motivasi mempengaruhi harapan akan hasil yang telah
diatur dalam efikasi diri. Beberapa orang tidak melakukan usaha
karena mereka memiliki anggapan bahwa mereka tidak memiliki
kemampuan.
Tujuan

yang

menantang

akan

meningkatkan

dan

mempertahankan motivasi. Tujuan terutama lebih berperan melalui
proses pengaruh diri daripada melalui motivasi dan tindakan
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langsung. Motivasi berdasarkan penetapan tujuan melibatkan
proses perbandingan kognitif dengan menetapkan kepuasan diri
dalam tujuan yang akan diraih, seseorang memberikan arahan
terhadap perilaku mereka dan bertahan sampai mereka memenuhi
tujuan mereka.
Efikasi diri berkontribusi memotivasi dalam beberapa cara:
menentukan tujuan untuk diri mereka sendiri, seberapa banyak
usaha yang mereka keluarkan, seberapa lama mereka bertahan
dalam menghadapi kesulitan, dan ketahanan mereka terhadap
kegagalan. Ketika dihadapkan dengan rintangan dan kegagalan
orang yang memiliki keraguan diri tentang kemampuan mereka
mengurangi usaha mereka atau menyerah dengan cepat. Sementara
orang yang memiliki efikasi diri yang kuat mengerahkan upaya
yang lebih besar ketika mereka gagal.
c. Proses Afektif
Keyakinan orang pada kemampuannya mempengaruhi
tingkat stres dan depresi pada situasi mengancam atau sulit serta
tingkat motivasi. Efikasi diri mampu melakukan kontrol terhadap
stres dan gairah kecemasan. Seseorang percaya bahwa dapat
melakukan kontrol terhadap ancaman sehingga tidak membuat pola
pikir yang mengganggu. Sebaliknya, seseorang yang tidak bisa
mengolah ancaman akan cenderung memiliki kecemasan yang
tinggi. Mereka cenderung untuk melihat lingkungan sebagai
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sesuatu yang bahaya. Mereka memperbesar ancaman dengan
berpikir serta kawatir tentang kemungkinan seberapa besar dampak
dari ancaman itu dan hal-hal yang jarang terjadi. Persepsi tentang
efikasi diri mengatur perilaku menghindari serta kecemasan.
Semakin kuat efikasi diri seseorang, semakin berani melakukan
kegiatan menantang.
d. Proses Seleksi
Efikasi diri mempengaruhi seseorang untuk memilih jenis
kegiatan dan lingkungan. Pilihan tersebut akan memunculkan
kompetensi yang berbeda, minat, dan jaringan sosial yang
menentukan kehidupan mereka. Setiap faktor yang mempengaruhi
pilihan perilaku juga akan mempengaruhi pengembangan pribadi.
Hal ini terjadi karena pengaruh sosial yang telah dipilih juga
memberikan kontribusi.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan
bahwa efikasi diri seseorang dapat mempengaruhi kehidupan
seseorang melalui empat proses yaitu proses kognitif, proses
motivasi, proses afektif, dan proses seleksi. Proses kognitif
berkaitan dengan efikasi diri yang dipengaruhi oleh pemikiranpemikiran seseorang. Selanjutnya proses motivasi berkaitan
dengan efikasi diri dipengaruhi oleh tujuan yang dimiliki
seseorang. Sedangkan proses afektif berkaitan dengan efikasi diri
merupakan kontrol stres dan depresi yang dialami seseorang.
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Terakhir, proses seleksi menunjukkan bahwa efikasi diri dapat
mempengaruhi jenis kegiatan dan lingkungan yang dipilih.
4. Sumber Efikasi Diri
Bandura (1997) memaparkan bahwa efikasi diri dapat
dipengaruhi oleh empat sumber yaitu:
a. Pengalaman Menguasai
Keberhasilan membangun kepercayaan yang kuat pada
efikasi diri seseorang. Sementara kegagalan dapat melemahkan
efikasi diri seseorang, terutama jika kegagalan itu terjadi sebelum
rasa keyakinan diri tumbuh.
Jika seseorang hanya mengalami keberhasilan dalam
hidupnya, mereka akan mudah berkecil hati pada kegagalan.
Efikasi diri yang kuat membutuhkan pengalaman dalam mengatasi
kendala dengan usaha yang gigih. Beberapa kegagalan dan
kesulitan yang dialami berguna untuk mengajarkan bahwa
keberhasilan biasanya membutuhkan usaha yang berkelanjutan.
Setelah orang yakin mereka memiliki apa yang diperlukan untuk
berhasil, mereka dapat bertahan dalam mengahadapi kesulitan dan
tidak mudah menyerah pada kegagalan.
b. Pengalaman-pengalaman Pada Model Sosial
Melihat orang-orang yang mirip dengan dirinya berhasil
dengan usaha keras menimbulkan keyakinan pada pengamat bahwa
mereka memiliki kemampuan yang sebanding untuk berhasil.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

Sedangkan, mengamati orang lain gagal meskipun dengan usaha
yang keras, dapat menurunkan keyakinan pengamat tentang
keberhasilan mereka sendiri dan melemahkan usaha mereka.
Dampak dari pemodelan efikasi diri sangat dipengaruhi
oleh kesamaan model. Semakin mirip model yang diasumsikan
semakin

mempengaruhi

keberhasilan

dan

kegagalan.

Jika

seseorang melihat model yang sangat berbeda dengan mereka,
maka efikasi diri tidak banyak dipengaruhi oleh perilaku model.
Pengaruh pemodelan memberikan lebih dari standar sosial
terhadap penilaian seseorang tentang kemampuan dirinya. Orangorang mencari model mahir yang memiliki kompetensi sesuai
tujuan

mereka.

Melalui

perilaku

mereka

dan

cara-cara

mengungkapkan pemikiran, model yang kompeten memberikan
pengetahuan dan mengajarkan pengamat tentang keterampilan
serta strategi untuk mengelola lingkungan yang efektif.
c. Persuasi Sosial
Persuasi sosial mampu memperkuat keyakinan seseorang
bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk sukses. Orang
yang dibujuk secara lisan cenderung akan mampu mengusai
kegiatan yang dihadapi. Selain itu, orang tersebut akan cenderung
memobilisasi usaha yang besar dan mempertahankan usaha
tersebut. Semakin tinggi persuasi dalam efikasi diri mampu
membuat

seseorang untuk

berusaha cukup

keras

menuju
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keberhasilan.

Persuasi

sosial

juga

mampu

mempengaruhi

pengembangan keterampilan dan rasa keberhasilan pribadi.
Persuasi sosial untuk meningkatkan efikasi diri jauh lebih
sulit dari pada melakukan persuasi sosial untuk melemahkan
efikasi diri. Hal ini terjadi karena ketidakyakinan pada efikasi diri
muncul dengan cepat seiring dengan kekecewaan terhadap suatu
hasil dari usaha yang telah dilakukannya. Seseorang cenderung
menghindar pada kegiatan menantang dan cepat menyerah dalam
menghadapi kesulitan jika orang tersebut punya keyakinan bahwa
ia tidak memiliki kemampuan.
d. Kondisi Fisik dan Emosi
Kondisi fisik dan keadaan emosi seseorang mampu
mempengaruhi penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri.
Reaksi stres dan ketegangan ditafsirkan oleh beberapa orang
sebagai tanda kerentanan pada kinerja yang buruk. Misalnya saja
orang yang berkegiatan dalam kegiatan yang melibatkan fisik dan
stamina, kelelahan, sakit, dan nyeri menjadi suatau tanda
kelemahan fisik.
Suasana hati juga mempengaruhi penilaian tentang
keberhasilan

pribadi

mereka.

Suasana

hati

yang

positif

meningkatkan efikasi diri, emosi sedih pun jadi berkurang. Cara
meningkatkan efikasi diri adalah mnegurangi reaksi stres,
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mengubah emosi dan berpikir positif terhadap keadaan fisik
mereka.
Kondisi fisik dan emosi bukan sekedar reaksi emosional
dan fisik yang dialami. Tapi juga berkaitan dengan bagaimana
seseorang menafsirkan kondisi fisik dan emosi mereka. Seseorang
yang memiliki efikasi diri tinggi akan melihat keadaan dengan
gairah afektif sebagai pembakar energi. Selain itu, fisiologis dari
efikasi diri sangat berpengaruh terhadap fungsi kesehatan dan
kegiatan atletik dan fisik lainnya.
Berdasarkan

aspek

yang

telah

dijelaskan

di

atas

menunjukkan bahwa efikasi diri memiliki sumber dari dalam dan
dari luar atau dari lingkungan sosial. Sumber dari dalam diri
berupa pengalaman pribadi dan kondisi psikologi seseorang.
Sedangkan sumber dari luar atau lingkungan sosial berupa
pengamatan terhadap pengalaman di lingkungan sosial dan
persuasi sosial.

B. Kelekatan Pada Ibu
1. Pengertian Kelekatan
Menurut Santrock (2009) kelekatan adalah relasi antara dua
orang yang memiliki perasaan kuat dan melakukan banyak hal dalam
melanjutkan relasi. Selain itu, kelekatan adalah ikatan emosional yang
kuat antara bayi dan pengasuh (Blowby dalam Santrock, 2002).
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Kelekatan tidak hanya memenuhi kebutuhan makan, akan tetapi kontak
yang memberikan rasa aman adalah hal yang paling penting (Santrock,
2002). Sedangkan, menurut Freud kelekatan identik dengan kepuasan
oral, dimana bayi akan lebih banyak mendekati ibu karena memberi
kepuasan oral dalam hal ini adalah asi ibu (Freud dalam Santrock,
2002). Kelekatan adalah bentuk perilaku yang menghasilkan kedekatan
atau mempertahankan kedekatan dan disukai oleh individu. Perilaku
bayi yang menunjukkan kedekatan tersebut adalah menghisap,
menempel, tersenyum, dan cenderung menangis. Selain itu, pengasuh
juga akan memberi perlindungan terhadap bayi. Kelekatan memberi
manfaat kelangsungan hidup terhadap bayi, memberi perlindungan dari
bahaya dengan cara menjaga mereka dan selalu dekat dengan pengasuh
utama biasanya ibu (Bowlby 1973). Kelekatan membuat seorang bayi
akan

merasa

nyaman

untuk

melakukan

eksplorasi

terhadap

lingkungannya. Jika bayi merasa terpisah maka hal tersebut mengancam
kesejahteraannya. Oleh karena itu, bayi mencoba untuk tetap berada di
dekat pengasuh. Pada dasarnya kelekatan aman akan membuat bayi
merasa

nyaman

untuk

melakukan

eksplorasi

dan

menguasai

lingkungan.
2. Kelekatan Pada Ibu
Kelekatan pada ibu terjadi karena sebenarnya kelekatan adalah
bagian dari evolusi dan instinktif. Anak dan ibu secara biologis pada
dasarnya dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Reaksi seorang
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bayi seperti menangis, tersenyum, isapan yang ibu bereaksi, dan
perlindungan atas kebutuhan bayi. Proses ini akan meningkatkan
hubungan keduanya. Begitu juga sebaliknya dimana bayi juga
dipersiapkan untuk melakukan respon terhadap tanda, suara, dan
perhatian yang diberikan ibu. Hasilnya adalah anak dan ibu akan
mengembangkan hubungan kelekatan yang saling menguntungkan
(Bowlby dalam Eliasa, 2011).
Ketika anak memasuki masa remaja kelekatan ibu berkembang
menjadi rasa aman yang tidak hanya secara fisik melainkan juga secara
emosi (McElhaney, 2009). Rasa aman tersebut dapat dicapai dengan
berbagai cara bahkan tanpa harus ada kehadiran fisik. Ini berarti bahwa
fokus pada perlindungan secara fisik saat bayi menurun ketika anak
sudah tumbuh menjadi remaja. Penurunan perlindungan ini terjadi
karena remaja sudah dapat merasakan keamanan secara emosi. Selain
itu, kelekatan pada ibu juga membantu remaja untuk lebih terampil
dalam berinteraksi

dengan lingkungannya.

Pada masa remaja

pengalaman peningkatan kognitif dan emosi adalah fokus permasalahan
yang cenderung dibagikan kepada ibu sebagai salah satu subjek
kelekatan. Ibu sebagai salah satu subjek kelekatan juga bisa berperan
bagi remaja ketika remaja itu mengalami kesulitan atau situasi
mengancam di lingkungannya. Seperti, ketika remaja sedang sakit saat
itu juga mungkin remaja itu masih memerlukan bantuan orangtua (ibu)
untuk merawatnya (McElhaney, 2009).
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Remaja mulai mengenal kemandirian. Akan tetapi, dalam
kemandirian tersebut remaja masih membutuhkan subjek kelekatan
(ibu). Ketika pengasuh secara emosional mendukung dan mendorong
kemandirian

pada

remaja,

ini

berarti

bahwa

remaja

belajar

mengembangan diri untuk menguasai tugas atau mengatasi masalah
yang dihadapi secara

mandiri. Kemandirian dalam hal ini adalah

kemandirian yang tidak mutlak. Artinya, ketika remaja ingin meminta
bantuan kepada pengasuh, maka remaja itu akan memintanya sesuai
dengan kebutuhan. Selain itu, ketika remaja meminta bantuan, itu
berarti dirinya merasa cukup nyaman bergantung terhadap orang lain
(ibu) (Sroufe dalam McElhaney, 2009).
3. Aspek Kelekatan
Ada

tiga

aspek

dalam

kelekatan

yaitu;

kepercayaan,

keterasingan, dan komunikasi (Greenberg, 2009) :
a. Kepercayaan
Kepercayaan adalah tahap psikososial pertama yang menuntut
adanya rasa nyaman secara fisik dan ketakutan serta kekuatiran yang
jumlahnya kecil akan masa depan. Kepercayaan pada masa bayi
menentukan tahap untuk harapan seumur hidup bahwa dunia akan
menjadi tempat tinggal yang baik dan menyenangkan (Erikson dalam
Santrock, 2002).
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b. Keterasingan
Keterasingan adalah perasaan yang muncul karena perceraian,
pengabaian atau penolakan dari pengasuh yang membuat anak merasa
keterasingan emosi antara anak dengan ibu (Garber, 2004; Lowenstein,
2010, dalam Putri, 2014).
c. Komunikasi
Komunikasi memiliki pengertian yaitu proses penyampaian
pesan dari komunikator (pemberi pesan) kepada komunikan (penerima
pesan) dengan atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu
(Arifin, 2015). Sedangkan komunikasi dalam kelekatan adalah interaksi
antara anak dengan pengasuh utama yang melibatkan sentuhan
perhatian dan kasih sayang serta pengasuh yang mendengarkan cerita
anak secara penuh (Zolten & Long 2006).
4. Jenis Kelekatan
Jenis kelekatan ini berdasarkan pada aspek kelekatan yang telah
dikembangkan oleh Armsden dan Greenberg (1987), yaitu kepercayaan,
komunikasi, dan keterasingan. Adapun jenis kelekatan tersebut adalah:
a. Kelekatan aman yang tinggi (Secure Attachment)
Kelekatan aman tinggi apabila komunikasi terhadap ibu
tinggi atau sedang, keterasingan dari ibu rendah, dan tingkat
kepercayaan yang tinggi (Armsden & Greenberg, 1987).
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b. Kelekatan aman yang rendah (Insecure Attachment)
Kelekatan aman yang rendah terhadap ibu terjadi jika
tingkat keterasingan dari ibu tinggi, sedangkan aspek lain seperti
tingkat kepercayaan dan komunikasi terhadap ibu tinggi atau
sedang. Kelekatan aman yang rendah juga bisa terjadi apabila
keterasingan dari ibu tinggi, sedangkan salah satu antara tingkat
kepercayaan atau komunikasi berada pada tingkat rendah (Armsden
& Greenberg, 1987).

C. Remaja
1. Pengertian Remaja
Remaja atau adolescence dapat diartikan sebagai masa
perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang
mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional (Santrock,
2003). Sedangkan menurut Papalia (2014) masa remaja adalah
perubahan perkembangan antara masa anak dan masa dewasa yang
berdampak pada perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Meskipun
budaya dan sejarah membatasi untuk menentukan usia remaja. Akan
tetapi di Amerika dan budaya lain sekarang ini, masa remaja kira-kira
dimulai usia 10 tahun sampai 13 tahun dan berakhir pada 18 tahun
sampai 22 tahun (Santrock, 2003). Sedangkan menurut Papalia (2014)
masa remaja dimulai dari 11 tahun sampai dengan usia 19 atau 20
tahun. Para ahli memberi gambaran bahwa remaja memiliki dua masa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

yaitu masa remaja awal (early adolescence) yang kira-kira sama dengan
masa sekolah pertama dan mencakup kebanyakan perubahan pubertas.
Kedua adalah masa remaja akhir (late adolescence) dimana ini akan
terlihat pada kira-kira setelah usia 15 tahun.
Berdasarkan pengertian di atas maka pelajar SMP masuk
kedalam masa remaja. Hal ini karena menurut kemendikbud.go.id
(diunduh pada 14 September 2015) mengatakan bahwa usia SMP di
Indonesia umumnya berusia 13-15 tahun. Adapun berdasarkan
wawancara peneliti terhadap beberapa guru BK di beberapa sekolah
SMP, peneliti menemukan bahwa usia remaja SMP saat ini adalah 1216 tahun.
2. Perkembangan Kognitif Remaja
Teori perkembangan kognitif Piaget mengatakan bahwa masa
remaja adalah masa transisi dari berpikir konkret secara operasional ke
berfikir formal secara operasional (Papalia, 2010). Pada masa remaja
juga mereka mulai sadar akan batasan dalam berpikir dan mampu
berpikir secara abstrak. Mereka berusaha dengan konsep-konsep yang
jauh dari pengalaman mereka sendiri (Papalia, 2010). Mereka
melakukan penilaian pengalaman dengan masalah yang kompleks,
tuntutan dari pengajaran formal dan bertukar pikiran atau ide yang
berlawanan dengan kelompok remaja, diperlukan untuk perkembangan
berpikir secara operasional (Papalia, 2010).
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Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
perubahan kognitif remaja terletak pada perkembangan dalam berpikir
abstrak. Kemampuan berpikir abstrak ini mampu membuat remaja
untuk

menyadari

batasan

berpikir,

strategi

yang

luas,

dan

berkembangnya pengetahuan serta konstruksi diri terkait dengan
pengetahuan baru.
3. Ketidakmatangan Cara Berpikir Remaja
Perkembangan remaja melibatkan cara berpikir, dimana mereka
berusaha untuk paham akan apa yang sedang dialami oleh mereka
(Papalia, 2008). Akan tetapi, menurut David Elkind (dalam Papalia
2008) dalam prosesnya remaja memiliki ketidakmatangan yang
tergambar dalam enam ciri sikap yaitu:
a. Idealisme dan suka mengkritik
Masa remaja adalah masa dimana mereka memiliki
pemikiran tentang dunia yang ideal. Akan tetapi, terkadang dunia
nyata seperti orang tua atau guru yang dianggap bertanggung jawab
akan diri mereka berlaku tak sesuai dengan dunia ideal mereka. Hal
ini membuat mereka membentu idealisme dan suka mengkritik.
b. Sifat argumentatif
Remaja selalu ingin menunjukkan kemampuan mereka dalam
penalaran, berusaha

menunjukkan kemahiran mereka dalam

berdebat, mencari alasan dan sifat-sifat argumentatif lainnya.
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c. Sulit memutuskan sesuatu
Masa remaja adalah masa dimana mereka memberikan
pemikiran alternatif dalam waktu yang sama ketika menghadapi
masalah, akan tetapi mereka kurang mampu memutuskan cara yang
paling efektif dan efisien bagi pemecahan masalah tersebut.
d. Kemunafikan yang tampak nyata
Remaja sering kali tidak mampu membedakan ekspresi
sesuatu yang menurut mereka ideal, misalnya mengerti keadaan
ekonomi keluarga dengan melakukan pengorbanan seperti tidak
meminta hal-hal yang tidak “penting” kepada orang tua.
e. Kesadaran diri
Kesadaran diri lebih menekankan pada kemampuan berpikir
remaja dimana mereka paham akan dirinya dan paham akan orang
lain. Akan tetapi, umumnya mereka justru terjebak dengan
pemikiran bahwa orang lain selalu berpikiran sama dengan dirinya.
f. Keistimewaan dan kekuatan
Hal ini berkaitan dengan anggap remaja bahwa dirinya
adalah istimewa, unik, dan pemikiran mereka yang tidak harus taat
pada peraturan.
Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa karakteristik cara berpikir remaja cenderung
belum matang. Hal itu terlihat dari ciri-ciri yang telah dijelaskan di
atas yaitu idealisme dan kritikan yang benar ataupun salah, sikap
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yang selalu punya pendapat yang cenderung mengarah ke perdebatan
dan mencari alasan, keputusan yang kurang efektif, punya perilaku
yang tak sesuai dengan ucapannya, dan terjebak pada pemikiran
sendiri serta merasa bahwa dirinya adalah yang paling istimewa.

D. Dinamika Kelekatan Terhadap Ibu dan Efikasi Diri Akademik
Remaja SMP
Kelekatan awalnnya mempunyai tujuan untuk mengusahakan
keselamatan dan perasaan aman pada bayi dan kanak-kanak dengan
adanya hubungan anak dan ibu (Bowlby, 1969, 1973). Akan tetapi,
ketika anak berkembang menjadi remaja fungsi kelekatan ibu juga
ikut berubah. Memasuki masa remaja, anak mulai mengenal rasa
aman secara emosi. Bahkan rasa aman tersebut dapat dicapai dengan
berbagai cara, tidak harus bertemu secara fisik (McElhaney, 2009).
Jika remaja memiliki rasa aman secara emosi terhadap ibu yang
tinggi, maka remaja tersebut tidak merasa terasing dengan ibunya
(Greenberg, 2009). Hal ini juga mempengaruhi proses kognitif
dalam efikasi diri akademik remaja, karena ibu bisa berperan sebagai
seseorang yang menilai kemampuan remaja tersebut. Remaja yang
memiliki rasa aman secara emosi, bisa jadi mendapat penilaian
kemampuan yang positif dari ibu. Hal ini berarti bahwa efikasi yang
dirasakan oleh remaja tersebut juga meningkat diikuti tingginya
tujuan yang ditetapkan dan diikuti oleh komitmen yang kuat. Selain
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itu, ketika remaja mendapat penilaian positif dari ibu, remaja
tersebut juga akan semakin termotivasi. Hal ini karena proses
motivasi juga termasuk bagian dari proses kognitif. Sebaliknya rasa
tidak aman secara emosi yang dimiliki remaja terhadap ibu akan
mempengaruhi efikasi yang dirasakan. Besar kemungkinan bahwa
remaja tersebut mendapat penilaian negatif sehingga membuat
efikasi yang dirasakan tidak meningkat (Bandura, 1997).
Ketika efikasi diri akademik meningkat karena rasa aman
secara emosi terhadap ibu, maka proses afektif juga berkembang
baik. Efikasi diri mampu melakukan kontrol terhadap stres dan
gairah kecemasan. Seorang remaja percaya bahwa dirinya mampu
melakukan kontrol terhadap ancaman sehingga tidak membuat pola
pikirnya terganggu atau tidak stres dan cemas berlebihan.
Sebaliknya, ketika remaja mempunyai rasa tidak aman secara emosi
terhadap ibu maka proses afektif juga ikut terpengaruh. Remaja akan
cenderung tidak bisa mengolah ancaman dan memiliki kecemasan
tinggi. Bahkan remaja tersebut akan cenderung melihat lingkungan
sebagai sesuatu yang berbahaya.
Kelekatan terhadap ibu juga membantu remaja lebih terampil
dalam berinteraksi dengan lingkungannya (McElhaney, 2009).
Selain itu, pada masa ini remaja juga sudah mulai mengenal
kemandirian. Remaja yang memiliki kelekatan aman tinggi terhadap
ibu, dan ibu secara emosional mendukung kemandirian pada remaja.
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Ini berarti bahwa ada rasa saling percaya antara ibu dan remaja
terkait dengan kemandirian yang diberikan ibu terhadap anaknya
(Greenberg, 2009). Selain itu, remaja belajar mengembangan diri
untuk menguasai tugas atau mengatasi masalah yang dihadapi secara
mandiri (Sroufe dalam McElhaney, 2009). Saat itu juga kemandirian
digunakan oleh remaja untuk mengeksplorasi efikasi diri akademik
yang dimilikinya. Seperti misalnya, remaja akan lebih bebas untuk
memilih pengalaman-pengalaman model menguasai. Hal ini terkait
remaja tersebut akan mengamati orang lain guna membandingan
efikasi diri akademik yang ia miliki dengan efikasi diri akademik
yang orang lain miliki. Ini karena model yang sedang diamati bisa
memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola
lingkungan yang efektif. Ketika memasuki kemandirian remaja juga
akan melihat pengalaman menguasai dari dua sisi. Dimana
kegagalan bisa dilihat sebagai sesuatu yang buruk atau akhir dari
segalanya. Akan tetapi, di sisi lain kegagalan bisa dilihat sebagai
sandungan yang berarti bahwa keberhasilan membutuhkan usaha
yang berkelanjutan (Bandura, 1997). Oleh sebab itu, kemandirian
remaja tak sepenuhnya mutlak yaitu ketika mereka merasa dalam
masa sulit ibu dapat berperan sebagai pihak yang memberi
dukungan. Tidak terkecuali jika remaja sedang merasa kegagalan.
Sebaliknya, jika remaja memiliki kelekatan aman yang rendah
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terhadap ibu, bisa jadi dukungan dari ibu dalam masa kegagalan
tidak bisa ia dapatkan.
Pada masa remaja kelekatan terhadap ibu berfungsi sebagai
tempat berbagi. Pengalaman peningkatan kognitif dan emosi adalah
permasalahan yang cenderung dibagikan kepada ibu. Remaja yang
memiliki kelekatan aman tinggi terhadap ibu akan cenderung terbuka
terhadap pengalaman peningkatan kognitif dan emosi. Hal ini berarti
bahwa terjadi komunikasi terhadap ibu dan remaja (Greenberg,
2009). Remaja juga bisa mendapatkan persuasi sosial dari ibu.
Dimana orang yang dibujuk secara lisan cenderung akan mampu
menguasai kegiatan yang dihadapi. Semakin tinggi persuasi positif
dalam efikasi diri mampu membuat seseorang untuk berusaha lebih
keras menuju keberhasilan (Bandura, 1997). Akan tetapi, jika remaja
memiliki kelekatan aman rendah terhadap ibu maka bisa jadi remaja
akan mendapatkan persuasi sosial yang melemahkan efikasi diri
akademik. Hal ini akan membuat remaja kecewa dan mudah
menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Membagi pengalaman emosi yang dirasakan kepada ibu juga
membantu remaja dalam menilai efikasi diri akademik yang
dimilikinya. Menurut Bandura (1997), cara meningkatkan efikasi diri
adalah dengan cara mengurangi stres, mengubah emosi, dan berpikir
positif. Kelekatan aman tinggi terhadap ibu dapat membantu remaja
dalam mengurangi stres, mengubah emosi, dan dapat berpikir positif.
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Hal ini dikarenakan terjadi komunikasi terhadap keduanya dan
remaja membagikan emosi yang ia rasakan kepada orang lain (ibu).
Skema 1 Kaitan Antar Variabel
Remaja SMP

Kelekatan Terhadap Ibu

Insecured Attachment

Secured Attachment

Remaja merasa kehadiran ibu
rendah

Remaja merasa kehadiran ibu
tinggi






Perasaan tidak dicintai
Merasa tidak aman
Curiga
Tertutup






Efikasi diri akademik






Efikasi diri akademik
rendah
Sulit menumbuhkan
motivasi
Merasa pesimis
Kecemasan tinggi

Perasaan dicintai
Merasa aman
Rasa percaya
Keterbukaan

Efikasi diri akademik





Efikasi diri akademik
tinggi
Optimis dan penuh
motivasi
Fokus
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E. Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang diajukan peneliti adalah:
Ho: Ada korelasi positif kelekatan terhadap dan efikasi diri akademik
remaja SMP.
Ha: Tidak ada korelasi positif kelekatan terhadap ibu dan efikasi diri
akademik remaja SMP.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu metode
penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik
(Sugiyono, 2013). Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan adalah
penelitian kuantitatif korelasional yaitu metode kuantitatif yang bertujuan
untuk menguji teori yang menghubungkan variabel bebas dengan variabel
tergantung (Creswell, 2014). Metode ini juga berusaha memaparkan secara
kuantitatif kecenderungan sikap, atau opini dari suatau populasi tertentu
dengan meneliti satu sampel dari satu populasi tersebut (Babbie dalam
Creswell, 2014).

B. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas

: Kelekatan terhadap ibu

2. Variabel tergantung: Efikasi diri akademik

35
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C. Definisi Operasional
1. Kelekatan Pada Ibu
Kelekatan terhadap ibu merupakan ikatan emosional yang
terbangun antara bayi dan ibu. Kelekatan terhadap ibu diukur dengan
Inventory of Parent and Peer Attachment (Mother Version) (Greenberg
& Armsden, 2009) (IPPA-M). Peneliti memilih Inventory of Parent
and Peer Attachment (Mother Version) karena skala ini memiliki nilai
konsistensi internal yang cukup tinggi (a= .87). Adapun

skala ini

memiliki korelasi reliabilitas test-retest yang dilakukan selama 3
minggu dan menunjukkan korelasi yang tinggi (r= .93). Selain itu,
skala ini secara spesifik mampu mengungkap dimensi afektif dan
kognitif remaja terhadap ibu yang dilihat melalui 3 aspek yaitu kualitas
komunikasi ibu terhadap anak, tingkat kepercayaan ibu terhadap anak,
dan keterasingan yang dirasakan anak terhadap ibu (Greenberg &
Armsden, 2009). Pada skala ini dapat dilihat bahwa skor tingkat
keterasingan cenderung rendah, kepercayaan tinggi, dan komunikasi
medium atau tinggi maka dapat dikatakan sebagai kelekatan aman
yang tinggi. Sedangkan, bila skor keterasingan tinggi, komunikasi
rendah, dan kepercayaan rendah maka dapat dikatakan kelekatan aman
yang rendah.
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2. Efikasi Diri Akademik
Menurut Bandura (1997) seseorang akan melakukan sesuatu
bergantung pada kondisi yang meliputi perilaku, lingkungan, dan
kognisi serta ketiganya tersebut saling bertimbal balik. Kognisi ini erat
hubungannya dengan keyakinan bahwa seseorang mampu atau tidak
mampu untuk mencapai yang diinginkan, hal inilah yang disebut
Bandura sebagai efikasi diri. Efikasi diri dapat ditemukan di mana saja
salah satunya adalah di lingkungan akademik. Hal ini disebut Bandura
(dalam Santrock, 2008) sebagai efikasi diri akademik.
Efikasi diri akademik adalah keyakianan seseorang bahwa
individu mampu melakukan tugas akademik yang telah diberikan dan
menandakan level kemampuan individu tersebut. Selain itu, efikasi diri
akademik juga merujuk pada pengertian keyakinan seseorang bahwa ia
mampu mengarahkan motivasinya, mengerahkan kemampuan kognisi,
dan mengambil tindakan yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas,
meraih tujuan, dan mengatasi tantangan akademik (Dwitantyanov,
2010). Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
efikasi diri akademik adalah keyakinan seseorang mampu menguasai
situasi yang ia hadapi dan memberikan hasil positif. Selain itu, efikasi
diri akademik berarti juga bahwa seseorang mampu mengarahkan
motivasinya, kemampuan kognisi, dan mengambil tindakan yang
dibutuhkan untuk mendukung mengerjakan tugas dan mengatasi
tantangan akademik.
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D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber data
penelitian, memiliki karakteristik yang sesuai variabel penelitian dan
dasarnya yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian (Azwar, 2010).
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki dan perempuan yang
masih terdaftar sebagai pelajar SMP kelas 7-9. Remaja pada usia ini
diasumsikan mempunyai persepsi positif dan negatif mengenai hubungan
mereka terhadap ibu. Selain itu, pada usia ini mereka sudah mulai
dihadapkan dengan tuntutan akademik dan juga remaja pada usia SMP
umumnya sedang mengalami tahap perkembangan seperti masih labil serta
mengalami krisis.

E. Prosedur Penelitian
Penelitian ini menggunakan skala yang disebar pada remaja SMP
di beberapa sekolah SMP Negeri di Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Gunungkidul. Skala yang dibuat oleh peneliti berbentuk booklet atau
angket. Kemudian angket tersebut dibagikan di dalam kelas dan seluruh
siswa diminta untuk membaca informed consent serta memberikan tanda
tangan sebagai bukti persetujuan bahwa siswa setuju menjadi subjek
penelitian. Setelah siswa selesai membaca informed consent dan bersedia
menjadi subjek penelitian, maka peneliti menjelaskan pengisian identitas
diri dan menjelaskan instruksi pengerjaan angket. Setelah penjelasan
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selesai dan tidak ada pertanyaan dari subjek penelitian, maka angket
diperbolehkan diisi oleh subjek penelitian saat itu juga.

F. Metode Dan Alat Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data menggunakan metode skala. Skala
adalah alat ukur psikologi berupa pernyataan atau pertanyaan yang buat
sedemikian rupa yaitu disesuaikan dengan karakteristik variabel. Skala
digunakan supaya mengungkap respon seseorang terhadap konsep yang
diukur sehingga dapat dinilai lalu diinterpretasi (Azwar, 2010). Peneliti
memilih skala karena jawaban dari subjek atas pertanyaan atau pernyataan
yang telah disediakan sesuai dengan kondisi dirinya dan kecil
kemungkinan adanya faking.
1. Alat Pengumpulan Data
Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala likert. Skala
likert adalah skala yang terdiri dari pernyataan atau item yang
mengukur

atribut

psikologi

tertentu

dalam

sebuah

kontinum

menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan (Supratiknya, 2014).
Pernyataan dalam skala ini dibedakan menjadi dua yaitu favorable dan
unfavorable. Maksudnya favorable adalah jika pernyataan yang
diajukan disetujui oleh subjek maka hal tersebut menandakan subjek
menyukai objek yang menjadi sasaran perhatian. Sebaliknya,
unfavorable adalah adalah jika pernyataan yang diajukan disetujui oleh
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subjek maka hal tersebut menandakan subjek tidak menyukai objek
yang menjadi sasaran perhatian.
Metode penilaian dalam skala ini menggunakan method of
summated rating. Artinya, skor total subjek dapat diperoleh dari
jumlah skor setiap pernyataan atau item (Supratinya, 2014). Berikut
adalah skala yang digunakan dalam penelitian ini:
a.

Inventory of Parent and Peer Attachment (Mother Version)
Pada

variabel

kelekatan

ibu

peneliti

menggunakan

Inventory of Parent and Peer Attachment (Mother Version). Skala
Inventory of Parent and Peer Attachment (Mother Version) terdiri
dari tiga aspek yaitu rasa percaya, kualitas komunikasi, dan tingkat
marah atau keterasingan (Greenberg & Armsden, 2009). Skala ini
terdiri dari 15 item favorable dan 10 item unfavorable. Adapun
skala ini menggunakan rentang jawaban: hampir tidak pernah atau
tidak benar, sering tidak benar, kadang-kadang benar, sering benar,
dan hampir atau selalu benar. Setiap pernyataan mempunyai nilai
rentang 1 sampai 5.
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Tabel 1. Skor jawaban subjek pada skala Inventory of Parent
and Peer Attachment (Mother Version)
Respon

Favorable

Unfavorable

Hampir tidak pernah atau
tidak pernah
Sering tidak benar

1

5

2

4

Kadang-kadang benar

3

3

Sering benar

4

2

Hampir selalu atau selalu
benar

5

1

b. Skala Efikasi Diri Akademik
Pada penelitian ini peneliti membuat skala efikasi diri
akademik berdasarkan tiga dimensi yaitu level, generality, dan
strenght (Bandura, 1997). Pada skala ini subjek penelitian diminta
untuk mengisi kolom yang telah dipersiapkan dan memilih salah
satu alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan
keadaan subjek penelitian. Skala dalam penelitian ini merupakan
daftar soal berupa pernyataan yang diberikan kepada subjek
penelitian dengan tujuan mengungkap kondisi diri subjek yang
ingin diketahui.
Skala ini terdiri dari 18 item favorable dan 18 item
unfavorable. Adapun skala ini menggunakan rentang jawaban:
sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap
pernyataan dalam skala efikasi diri akademik mempunyai rentang
nilai 1 sampai empat.
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Tabel 2. Skor jawaban subjek pada skala Efikasi Diri
Akademik
Respon

Favorable

Unfavorable

Sangat Setuju

4

1

Setuju

3

2

Tidak Setuju

2

3

Sangat
Setuju

1

4

Tidak

Berikut adalah distribusi item skala Efikasi Diri Akademik:
Tabel 3. Sebaran skala Efikasi Diri Akademik
Dimensi

Level

Indikator

Melihat tugas
sesuai
kemampuan.
Keyakinan
pada
kemampuan
diri sendiri.
Generality Menyelesaika
n tugas
secara
bersamaan
dalam waktu
tertentu.
Melakukan
perencanaan
matang.
Strenght
Bekerja
dibawah
tekanan.
Tidak mudah
menyerah.
Jumlah

Sebaran Item
Favorable Unfavo
rable
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

18

18

Jumlah Bobot
Item

12

33,33
%

12

33,33
%

12

33,33
%

36

100%
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Tabel 4. Sebaran aitem skala Efikasi Diri Akademik
No.
Dimensi
1.
Level
2.

Generality

3.

Strenght

Favorable
34, 32, 1, 9, 23,
31
30, 33, 3, 18,
12, 7
22, 29, 27, 17,
14, 24
Jumlah

Unfavorable
6, 15, 36, 13,
25, 2
10, 26, 20, 28,
5, 11
4, 35, 21, 8,
16, 19

Jumlah
12
12
12
36

G. Validitas Dan Reliabilitas
1. Validitas Skala
Validitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah
skala yang telah dibuat mampu menghasilkan data yang akurat dan
sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar, 2010). Validitas adalah kualitas
yang sangat penting yang mampu menunjukkan sejauh mana suatu alat
ukur sungguh mengukur atribut psikologis yang hendak diukur.
Validitas juga dianggap sebagai ciri yang sudah melekat pada alat tes
(Supratiknya, 2014). Validitas suatu skala ditentukan oleh ketepatan
dan kecermatan hasil pengukuran. Hal yang terpenting dalam validitas
skala psikologi adalah membuktikan jika struktur seluruh aspek
keprilakuan, indikator perilaku, dan item-itemnya memang membentuk
suatu konstrak yang akurat bagi atribut yang diukur (Azwar, 2015).
Pada penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengetahui
sejauh mana skala Inventory of Parent and Peer Attachment (Mother
Version) dan skala Efikasi Diri Akademik yang digunakan peneliti
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dapat benar-benar mengukur tingkat kelekatan pada ibu dan efikasi diri
akademik remaja SMP.
a. Skala IPPA-M (Inventory of Parent and Peer Attachment-Mother
Version)
Skala ini telah melalui uji validitas dengan menggunakan
metode validitas isi. Validitas ini merupakan validitas yang
diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis
rasional atau professional judgment (Azwar, 2007). Dalam hal ini
dosen C. Siswa Widyatmoko menjadi professional jugdment selaku
dosen yang telah mendaptasi skala ini.
Skala ini diterjemahkan dengan back-translation. Peneliti
dalam hal ini dosen C. Siswa Widyatmoko mengirimkan email atau
surat elektronik kepada pemilik skala sesungguhnya bahwa
skalanya akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Proses
back-translation sendiri dilakukan oleh dua orang yang dianggap
ahli dalam Bahasa Inggris. Salah satunya adalah orang Indonesia
yang pernah tinggal di luar negeri yang menggunakan Bahasa
Indonesia sebagai bahasa ibu. Proses back-translation sendiri
dimulai dengan menerjemahkan skala asli ke dalam Bahasa
Indonesia dan kemudian hasil terjemahan tersebut diterjemahkan
kembali ke dalam Bahasa Inggris.
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Setelah proses penerjemahan dan revisi telah selesai, skala
diujicobakan kepada enam subjek yang memiliki karakteristik yang
sama dengan subjek penelitian. Uji coba dilakukan untuk melihat
apakah subjek mampu memahami bahasa serta tujuan yang
dimaksud dalam skala tersebut. Hasil dari uji coba menyatakan
bahwa tidak ada masalah dalam skala itu, bahkan dapat digunakan
oleh salah satu Alumni Psikologi Sanata Dharma dalam suatu
penelitian skripsi.
b. Skala Efikasi Diri Akademik
Skala Efikasi Diri Akademik telah melalui uji validitas
dengan menggunakan metode validitas isi. Validitas ini merupakan
validitas yang diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan
analisis rasional atau professional judgment (Azwar, 2007). Skala
ini disusun oleh peneliti dengan dibantu oleh blue print skala yang
telah dibuat sebelumnya. Blue print berisi variabel yang akan
diteliti. Variabel tersebut memiliki tiga dimensi yang kemudian
dijabarkan kembali menjadi enam indikator, dan setiap satu
indikator memiliki masing-masing tiga item favorable dan
unfavorable. Jumlah keseluruhan item adalah 36. Penyusunan
skala ini telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi
selaku professional judgment. Konsultasi dilakukan supaya peneliti
mendapat

masukan

dari

dosen

pembimbing

dengan

cara
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membandingkan antara kesesuaian isi skala dengan teori yang telah
ada.
2. Reliabilitas Skala
Salah satu ciri alat ukur yang baik adalah reliabel. Reliabilitas
adalah konsistensi hasil dari sebuah pengukuran jika prosedur
pengetesannya dilakukan secara beulang terhadap suatu kelompok atau
populasi individu (AERA, APA, & NCME dalam Supratiknya, 2014).
Menurut Azwar (2007) reliabilitas adalah mengacu pada konsistensi
atau keterpercayaan hasil ukur yang mengandung makna kecermatan
pengukuran. Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor
yang tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi di
antara individu ditentukan oleh kesalahan atau faktor eror daripada
faktor yang sesunngguhnya. Pengukuran yang tidak reliabel tentu tidak
akan konsisten dari waktu ke waktu.
a. Skala IPPA-M (Inventory of Parent and Peer Attachment-Mother
Version).
Skala IPPA-M memiliki reliabilitas yang baik. Pada skala
ini dilakukan uji reliabilitas dengan dua teknik yaitu teknik testretest reliability dan internal reliabilities. Skala ini diuji selama
tiga minggu dengan teknik test-retest reliability dan hasil
korelasinya adalah 0.93 atau dapat dikategorikan dalam reliabilitas
baik. Adapun reliabilitas internal skala ini dapat dilihat pada skor
alpha cronbach (α) menunjukkan angka 0.87 (Armsden &
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Greenberg, 1989). Setelah mengalami penerjemahan, skala ini
mengalami uji coba oleh peneliti lain pada 50 subjek dan
menunjukkan skor alpha cronbach (α) 0.676. Angka tersebut
menunjukkan jika skala ini tergolong dalam reliabilitas yang baik.
Selain itu, peneliti juga melakukan uji coba tersendiri pada 78
subjek dan menunjukkan skor alpha cronbach (α) 0.838. Angka ini
menunjukkan jika skala IPPA-M memiliki reliabilitas yang baik.
b. Skala Efikasi Diri Akademik.
Reliabilitas skala efikasi diri akademik dapat dilihat dari
koefisien reliabilitas (rix), yang mempunyai rentang angka dari 0
sampai 1,00. Suatu skala memiliki reliabilitas yang baik apabila
reliabilitas skala tersebut mendekati 1,00 (Azwar, 2010). Koefisien
reliabilias pada skala ini dapat dilihat dengan menggunakan
pendekatan konsistensi internal alpha cronbach (α). Data
penghitungan koefisiensi reliabilitas didapat dari uji coba ke 50
subjek pada tiga SMP yang berbeda yang mewakili subjek
penelitian. Perhitungan koefisiensi reliabilitas menggunakan
program SPSS for Windows versi 21.0.
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Pada skala sikap atau skala psikologi yang lain konsep
teoretis yang mendasari objek ukur merupakan suatu konsep
tunggal. Merupakan konsep yang memiliki kesatuan walaupun
ternyata terdiri dari banyak dimensi (Azwar, 2010). Adapun
dimensi memiliki sifat yang dapat berdiri sendiri-sendiri. Hal ini
juga berlaku terhadap perhitungan koefisien reliabilitas yaitu
perhitungannya besifat berdiri sendiri-sendiri. skala Efikasi Diri
Akademik memiliki tiga dimensi yaitu level, generality, dan
strenght. Penghitungan dengan program SPSS menunjukkan bahwa
koefisiensi reliabilitas tiga dimensi tersebut berbeda-beda. Dimensi
level memiliki alpha cronbach (α) sebesar 0,785, dimensi
generality sebesar 0,724, dan dimensi strenght sebesar 0,713.
Dengan demikian, skala Efikasi Diri Akademik pada penelitian ini
memiliki reliabilitas internal yang baik.
Penelitian juga menggunakan penghitungan koefisien alpha
berstrata untuk memeriksa lebih lanjut reliabilitas skala Efikasi Diri
Akademik. Penghitungan koefisiensi alpha berstrata merupakan
metode yang dianjurkan untuk mengestimasi reliabilitas alat ukur
yang terdiri dari beberapa subtes (Widhiarso, 2011). Hal ini
dilakukan oleh peneliti, karena peneliti ingin mengetahui efikasi
diri dalam subjek penelitian secara keseluruhan, bukan per dimensi.
Berikut adalah rumus koefisiensi alpha berstrata:
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𝑘
∑ 𝜎𝑖2 (1−α𝑖 )
αs = 1 - 𝑖=1 2
𝜎𝑥

Keterangan
𝜎𝑖2 = varian butir komponen ke-i
α𝑖 = realibilitas komponen ke-i
𝜎𝑥2 = varian skor total tes
αs = 1 −

12,499(1−0,785)+4,825(1−0,713)+13,073(1−0,724)
54,851

= 0,860

Penghitungan koefisien alpha berstrata pada skala efikasi diri akademik
menghasilkan nilai reliabilitas yaitu 0,860.
3. Seleksi Aitem Skala Efikasi Diri Akademik
Seleksi aitem dilakukan supaya peneliti dapat melihat aitem
mana saja yang memiliki kualitas kurang baik atau tidak mampu
menggambarkan dimensi yang sedang diukur. Pemilihan aitem
berdasarkan korelasi aitem total menggunakan batasan rix ≥ 0,30. Jika
aitem mencapai koefisiensi korelasi minimal 0,30 maka aitem tersebut
dapat dikatakan memuaskan. Akan tetapi, jika aitem yang lolos belum
mencukupi kebutuhan penelitian, maka batas rix dapat diturunkan
menjadi 0,25 (Azwar, 2010). Pada skala Efikasi Diri Akademik yang
telah dibuat peneliti, menemukan bahwa aitem yang lolos masih belum
memenuhi kebutuhan penelitian sehingga batas rix diturunkan menjadi
0,25. Hasilnya adalah dimensi level lolos 9 aitem, dimensi generality
lolos 5 aitem, dan dimensi strenght lolos 7 aitem.
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Tabel 5. Sebaran aitem skala Efikasi Diri Akademik
No
1.

Dimensi
Level

Favorable
Unfavorable
Jumlah
34*, 32, 1*, 9, 6, 15, 36*, 13, 25,
12
23, 31
2
2.
Generality 30, 33, 3*, 18*, 10*, 26, 20*, 28*,
12
12, 7*
5*, 11
3.
Strenght
22, 29, 27, 17*, 4, 35, 21, 8*, 16,
12
14*, 24*
19*
36
Jumlah
Keterangan: aitem yang dicetak tebal dan berbintang (*) adalah aitem
gugur.

H. Metode Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan SPSS
yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi dipilih karena peneliti ingin
melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung serta
sejauh mana kekuatan hubungan tersebut.

I. Teknik Analisis Data
1. Uji Asumsi
Penelitian ini menggunakan beberapa jenis uji asumsi. Uji
asumsi yang pertama adalah uji linearitas. Uji linearitas dilakukan
untuk melihat apakah hubungan antar variabel yang akan dianalisis
mengikuti garis lurus. Ini berarti peningkatan atau penurunan jumlah di
satu variabel, akan diikuti secara liniar oleh peningkatan atau
penurunan kuantitas di variabel lainnya (Santoso, 2010). Uji asumsi
yang kedua adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk
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memastikan apakah data penelitian berasal dari populasi yang
sebarannya normal.
2. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program
SPSS for Windows versi 21. Analisis yang dipilih dalam penelitian ini
adalah analisis korelasi. Analisis korelasi dipilih karena peneliti ingin
melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung
serta sejauh mana kekuatan hubungan tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian
Persiapan penelitian dimulai dari meminta ijin kepada pembuat
adaptasi skala IPPA-M supaya skala tersebut bisa digunakan dalam
penelitian ini. Pemiliki adaptasi skala tersebut adalah salah satu dosen
Psikologi Univeritas Sanata Dharma. Proses ijin sendiri dimulai dengan
diskusi di ruang dosen tentang maksud dan tujuan kenapa skala adaptasi
IPPA-M ingin digunakan. Setelah diskusi selesai akhirnya skala
diperbolehkan digunakan dengan bukti surat ijin yang telah ditanda
tangani (bukti terlampir). Selanjutnya adalah pembuatan skala efikasi diri
akademik. Skala tersebut dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada teori
yang ada dan professional judgment oleh dosen pembimbing. Skala efikasi
diri akademik terdiri dari 36 item pernyataan. Persiapan selanjutnya adalah
melakukan uji coba terhadap kedua skala supaya dapat digunakan dalam
penelitian yang sebenarnya. Pada skala efikasi diri akademik terdapat
beberapa item pernyataan yang gugur, sehingga item pernyataan yang
dapat digunakan hanya 21. Peneliti melakukan uji coba juga dalam rangka
memastikan apakah penggunaan bahasa dalam kedua skala dapat dipahami
oleh subjek penelitian yang dituju. Supaya penelitian berjalan lancar maka
peneliti mengurus surat izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang
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agar dapat menyebarkan skala ke beberapa SMP yang ada di daerah
Yogyakarta.

B. Pelaksanaan Penelitian
Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2016.
Pengambilan data memiliki kendala dimana banyak SMP yang sedang
melakukan ujian tengah semester dan try out Ujian Nasional pada bulan
Maret. Hal ini membuat banyak sekolah SMP yang tidak bisa menerima
penelitian karena tidak ingin menganggu jadwal sekolah. Keterbatasan
sampel tersebut membuat peneliti menentukan metode pengambilan data
sampling purposif. Metode sampling purposif adalah teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu (Sangadji, 2010). Oleh sebab itu,
skala penelitian disebarkan ke beberapa SMP Negeri di Gunungkidul yang
memiliki prestasi hampir setara dengan SMP Negeri yang berada di
Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga menyebarkan skala ke beberapa SMP
Negeri di kota Yogyakarta yang bisa menerima penelitian. Dalam
penelitian ini, peneliti mengunjungi SMP yang telah dituju dan bertemu
dengan guru BK yang berada di SMP tersebut. Tujuannya adalah meminta
izin menggunakan jam pelajaran BK supaya dapat digunakan untuk
menyebarkan skala. Ketika mendapatkan izin, maka peneliti masuk ke
ruang kelas untuk melakukan pengambilan data. Skala penelitian
kemudian diberikan di dalam kelas dan diisi saat itu juga. Peneliti juga
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menjelaskan cara pengisian skala supaya subjek penelitian tidak
kebingungan dalam mengisi skala penelitian.

C. Deskripsi Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja berusia 12 sampai 16
tahun atau remaja SMP kelas tujuh sampai sembilan. Subjek penelitian
merupakan siswa-siswi SMP Negeri ternama di daerah Gunungkidul dan
kota Yogyakarta. Peneliti menentukan kuota subjek penelitian sebanyak
200 orang. Dan dari hasil angket skala yang disebarkan, peneliti
mendapatkan respon sebanyak 197 subjek dengan satu subjek dinyatakan
gugur. Jadi total respon subjek penelitian sebanyak 196. Satu subjek
penelitian dinyatakan gugur dikarenakan subjek hanya mengisi satu skala
penelitian. Sedangkan dalam angket penelitian tersebut terdapat dua
bagian skala.
Tabel 6. Deskripsi rentang usia
Usia
Jumlah

12
25

13
80

14
48

15
39

16
4

Jumlah
196

Tabel 7. Deskripsi tingkatan kelas
Kelas
Jumlah

7
98

8
43

9
55

Jumlah
196
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D. Deskripsi Data Penelitian
Peneliti melakukan analisis deskriptif untuk melihat tinggi
rendahnya hubungan kelekatan terhadap ibu dengan dimensi-dimensi
efikasi diri akademik pada subjek penelitian. Hal ini dilakukan dengan
cara membandingan antara mean teoritis dan mean empiris dari setiap
varibel. Peneliti menggunakan menggunakan skor total dari setiap variabel
untuk menghitung skor kelekatan terhadap ibu dan efikasi diri akademik.
Penghitungan analisis data dekriptif menggunakan program SPSS for
windows versi 21.
Berikut adalah hasil analisis deskriptif penelitian:
Tabel 8. Hasil analisis deskriptif
Pengukuran
Min
Kelekatan
25
Terhadap Ibu
Efikasi
Diri 21
Akademik

Teoritis
Max Mean
125
75

Min
50

Empiris
Max Mean
125
99,12

84

40

76

52,5

55,72

SD
6,359
12,903

Berdasarkan hasil analisis deskriptif peneliti mengetahui bahwa
terdapat perbedaan antara skor mean teoritis dan mean empiris pada kedua
variabel. Kelekatan terhadap ibu memiliki mean empiris yang lebih besar
daripada mean teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa subjek penelitian
memiliki taraf kelekatan terhadap ibu yang tinggi.
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Selain itu, hasil analisis deskriptif pada efikasi diri akademik juga
menunjukkan bahwa mean empiris lebih besar daripada mean teoritis. Hal
ini menunjukkan bahwa subjek penelitian memiliki taraf efikasi diri
akademik yang tinggi.
Mean empiris lebih tinggi daripada mean teoritis ini disebabkan
oleh sampling purposif. Dimana sampel yang telah dipilih adalah sekolah
yang tergolong berprestasi atau unggulan di kotanya. Hal ini dapat dilihat
dari ujian nasional tahun lalu, bahwa sekolah yang dipilih peneliti lulus
100%. Selain itu, sekolah tersebut mempunyai prestasi yang cukup banyak
baik itu prestasi akademik dan non akademik.

E. Hasil Penelitian
Data dalam penelitian ini diolah dengan program SPSS for
Windows versi 21.0. Pengolahan data yang pertama adalah dengan
melakukan uji asumsi. Setelah melakukan uji asumsi, langkah kedua
adalah melakukan uji hipotesis.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas penting untuk dilakukan karena untuk memastikan
apakah penelitian yang dilakukan berasal dari populasi yang normal.
Peneliti melakukan uji normalitas variabel kelekatan terhadap ibu pada
efikasi diri akadamik remaja SMP dengan analisis statistik KolmogorovSmirnov.
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Tabel 9. Uji normalitas pada variabel kelekatan terhadap ibu
Tests of Normality
Shapiro-Wilk
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Sig.
Statistic
Df
Df
,088
,001
,969
196
Kelekatan IBu
196
a. Lilliefors Significance Correction

Sig.
,000

Tabel 10. Uji normalitas pada variabel efikasi diri akademik
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statis
Df
Sig.
Statistic
df
Sig.
tic
Efikasi Diri
,068
196
,026
,989
196
,151
a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada perbedaan
nilai pada signifikansi kedua tabel. Suatu data dapat dikatakan normal
apabila nilai signifikansinya diatas 0,05. Pada tabel kelekatan terhadap ibu
terlihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,001. Sedangkan pada tabel
efikasi diri akademik terlihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,026. Hal ini
berarti bahwa data distribusi kelekatan terhadap ibu tidak normal dan
efikasi diri akademik tidak normal.
2. Uji Linearitas
Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS for
windows 21.0. Uji linearitas penting dilakukan karena untuk melihat
apakah hubungan antar variabel yang hendak dianalisis mengikuti garis
lurus atau tidak. Uji linearitas dalam penelitian ini menghasilkan nilai
linearitas sebesar 0,000 dengan p>0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
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data antara variabel kelekatan terhadap ibu dan efikasi diri akademik pada
remaja SMP memiliki hubungan dan mengikuti garis lurus.
Tabel 11. Uji linearitas
Anova
Efikasi Diri *
Kelekatan Ibu

Between
Groups

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

F
1,853
29,686
1,285

Sig.
,002
,000
,129

3. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis
non-parametrik korelasi Spearman dengan menggunakan SPSS for
windows seri 21.0. Uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien korelasi
antara variabel kelekatan terhadap ibu dengan efikasi diri akademik remaja
SMP sebesar 0,321. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa ada
hubungan antara kelekatan terhadap ibu dengan efikasi diri akademik
remja SMP. Selain itu, hubungan di antara keduanya mengarah pada
hubungan positif.
Tabel 12. Analisis Spearman
Correlations

Efikasi Diri
Spearman's rho
Kelekatan
Ibu

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Efikasi Diri Kelekatan Ibu
1,000
,321**
.
196
,321**

,000
196
1,000

,000
196

.
196
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F. Analisis Tambahan
Peneliti tertarik untuk melakukan analisis tambahan mengenai
besaran kontribusi setiap dimensi pada variabel efikasi diri akademik
terhadap kelekatan pada ibu.
Tabel 13. Korelasi kelekatan terhadap ibu dengan dimensi level
Correlations
Level
Correlation
Coefficient
Level
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation
Coefficient
Kelekatan
Ibu
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1,000

Kelekatan
Ibu
,290**

.
196
,290**

,000
196
1,000

,000
196

.
196

Tabel 14. Korelasi kelekatan terhadap ibu dengan dimensi generality
Correlations

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation
Coefficient
Generality
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Kelekatan
Ibu

Kelekatan Generality
Ibu
1,000
,265**
.
196
,265**

,000
196
1,000

,000
196

.
196
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Tabel 15. Korelasi kelekatan terhadap ibu dengan dimensi strenght
Correlations

Correlation
Coefficient
Kelekatan
Ibu
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation
Coefficient
Strenght
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kelekatan Strenght
Ibu
1,000
,205**
.
196
,205**

,004
196
1,000

,004
196

.
196

Hasil menunjukkan bahwa dimensi level memiliki kontribusi
terbesar terhadap kelekatan terhadap ibu. Selanjutnya dimensi generality
dan dimensi strenght.

G. Pembahasan
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini
menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kelekatan terhadap ibu
dan efikasi diri akademik remaja SMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa
semakin tinggi kelekatan terhadap ibu maka semakin tinggi pula efikasi
diri akademik pada remaja SMP. Hal ini berarti juga bahwa jika kelekatan
aman semakin tinggi maka efikasi diri akademik juga semakin tinggi.
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari 196 subjek remaja
SMP menggunakan analisis korelasi Spearman, diperoleh hasil r = 0,321.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kelekatan
terhadap ibu dan efikasi diri akademik remaja SMP. Meskipun demikian,
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angka tersebut menunjukkan hubungan antara keduanya tergolong rendah
(Sarwono, 2006).
Kelekatan ibu yang cenderung aman akan memberikan dampak
emosi yang baik bagi remaja dan membuat remaja tidak merasa terasing
(Greenberg, 2009). Hal ini juga yang berdampak kepada proses kognitif
dalam efikasi diri akademik remaja, karena ibu bisa berperan sebagai
seseorang yang menilai kemampuan remaja tersebut. Remaja yang
memiliki rasa aman secara emosi, bisa jadi mendapat penilaian
kemampuan yang positif dari ibu. Hal ini berarti bahwa efikasi yang
dirasakan oleh remaja tersebut juga meningkat diikuti tingginya tujuan
yang ditetapkan dan diikuti oleh komitmen yang kuat. Selain itu, ketika
remaja mendapat penilaian positif dari ibu, remaja tersebut juga akan
semakin termotivasi. Kelekatan aman terhadap ibu juga membantu remaja
lebih terampil dalam berinteraksi dengan lingkungannya (McElhaney,
2009). Selain itu, pada masa ini remaja juga sudah mulai mengenal
kemandirian. Remaja yang memiliki kelekatan aman tinggi terhadap ibu,
dan ibu secara emosional mendukung kemandirian pada remaja. Ini berarti
bahwa ada rasa saling percaya antara ibu dan remaja terkait dengan
kemandirian yang diberikan ibu terhadap anaknya (Greenberg, 2009).
Selain itu, remaja belajar mengembangan diri untuk menguasai tugas atau
mengatasi masalah yang dihadapi secara mandiri (Sroufe dalam
McElhaney, 2009). Saat itu juga kemandirian digunakan oleh remaja
untuk mengeksplorasi efikasi diri akademik yang dimilikinya. Seperti
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misalnya, remaja akan lebih bebas untuk memilih pengalamanpengalaman model menguasai. Hal ini terkait remaja tersebut akan
mengamati orang lain guna membandingan efikasi diri akademik yang ia
miliki dengan efikasi diri akademik yang orang lain miliki. Ini karena
model yang sedang diamati bisa memberikan pengetahuan dan
keterampilan untuk mengelola lingkungan yang efektif. Akan tetapi,
remaja tak sepenuhnya mutlak yaitu ketika mereka merasa dalam masa
sulit ibu dapat berperan sebagai pihak yang memberi dukungan. Tidak
terkecuali jika remaja sedang merasa kegagalan.
Remaja yang memiliki kelekatan aman tinggi terhadap ibu akan
cenderung terbuka terhadap pengalaman peningkatan kognitif dan emosi.
Hal ini berarti bahwa terjadi komunikasi terhadap ibu dan remaja
(Greenberg, 2009). Remaja juga bisa mendapatkan persuasi sosial dari ibu.
Dimana orang yang dibujuk secara lisan cenderung akan mampu
menguasai kegiatan yang dihadapi. Semakin tinggi persuasi positif dalam
efikasi diri mampu membuat seseorang untuk berusaha lebih keras menuju
keberhasilan (Bandura, 1997).
Kelekatan aman tinggi terhadap ibu dapat membantu remaja dalam
mengurangi stres, mengubah emosi, dan dapat berpikir positif. Hal ini
dikarenakan

terjadi

komunikasi

terhadap

keduanya

dan

remaja

membagikan emosi yang ia rasakan kepada orang lain.
Peneliti melakukan analisis tambahan, dimana ditemukan bahwa
kelekatan terhadap ibu memberi kontribusi terbesar pada dimensi level.
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Dimensi terkait seorang remaja SMP mempunyai keyakinan bahwa dirinya
akan menyelesaikan tugasnya dipengaruhi oleh tugas yang terbatas pada
tugas yang mudah atau tugas yang paling sulit dan sesuai dengan batas
kemampuannnya untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada
masing-masing tingkat tersebut. Seseorang akan cenderung untuk memilih
perilaku yang mampu dilakukannya dan menghindari perilaku yang diluar
batas kemampuannya. Dimensi selanjutnya adalah dimensi generality,
dimana seorang remaja SMP akan menyelesaikan tugas terkait dengan luas
bidang tugas yang akan diselesaikan. Seseorang mungkin akan
menyelesaikan tugas pada bidang tertentu. Akan tetapi, hal tersebut bisa
saja berbeda dengan orang lain yang bisa menyelesaikan tugas meliputi
berbagai bidang. Dimensi yang terakhir adalah dimensi strenght, dimana
seorang remaja akan menyelesaikan tugas berkaitan dengan keyakinan
untuk menyelesaikan tugas. Efikasi diri yang kekuatannya cenderung
lemah akan cenderung menyerah ketika memenui pengalaman yang
menghambat ketika akan menyelesaikan sebuah tugas. Akan tetapi,
seorang yang memiliki efikasi diri yang kuat cenderung akan berusaha
ketika menemui pengalaman yang menghambat dan akan menyelesaikan
tugas tersebut.
Ibu yang mempunyai respon baik terhadap anak akan memberikan
perlindungan kepada bayi ketika bayi merasa terancam atau stres. Hal ini
menghasilkan interaksi antara ibu dan bayi. Anak yang memiliki orang tua
khususnya adalah seorang ibu yang memberikan cinta dan memenuhi
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kebutuhan anak mampu mengembangkan model hubungan yang positif
dan kelekatan yang berdasar rasa saling percaya (trust). Kebutuhan anak
yang terpenuhi secara konsisten, intensif, dan kelekatan yang aman dengan
ibu akan mampu berkembang menjadi internal working model

yang

nyaman sehingga anak merasa bahwa ia diterima dan berharga (Bowlby,
1969, 1973; Eliasa, 2011).
Anak yang memiliki kelekatan aman akan cenderung untuk
mencoba menghadapi ujian karena hal tersebut berguna bagi dirinya
(Santrock, 2009). Motivasi anak juga akan bertumbuh dengan baik karena
mendapat dukungan dari ibu. Kelekatan yang cenderung aman akan
membuat proses kognisi anak tidak berkutat pada kegagalan akan tetapi
fokus pada optimisme. Selain itu, anak juga akan mendapat persuasi sosial
positif yang mendukung efikasi diri akademik menjadi meningkat. Orang
yang dibujuk secara lisan cenderung akan mampu mengusai kegiatan yang
dihadapi. Disisi lain, orang tersebut akan cenderung memobilisasi usaha
yang besar dan mempertahankan usaha tersebut. Semakin tinggi persuasi
dalam efikasi diri mampu membuat seseorang untuk berusaha cukup keras
menuju keberhasilan. Adapun persuasi sosial juga mampu mempengaruhi
pengembangan ketereampilan dan rasa keberhasilan pribadi (Bandura,
1997).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala adaptasi Inventory
of Parent and Peer Attachment (Mother Version). Peneliti memilih
Inventory of Parent and Peer Attachment (Mother Version) karena skala
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ini memiliki nilai konsistensi internal yang cukup tinggi (a= .87). Adapun
skala ini memiliki korelasi reliabilitas test-retest yang dilakukan selama
tiga minggu dan menunjukkan korelasi yang tinggi (r= .93). Selain itu,
skala ini secara spesifik mampu mengungkap dimensi afektif dan kognitif
remaja terhadap ibu yang dilihat melalui tiga aspek yaitu kualitas
komunikasi ibu terhadap anak, tingkat kepercayaan ibu terhadap anak, dan
keterasingan yang dirasakan anak terhadap ibu (Greenberg & Armsden,
2009). Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan alat ukur penelitian
sebelumnya. Dimana peneliti sebelumnya hanya mengukur kelekatan
terhadap ibu dan efikasi diri akademik berdasarkan nilai akademik
(Ovimale, 2009). Selain itu, penelitian ini berusaha fokus terhadap
kelekatan ibu bukan kelekatan secara umum (Rachmawati & Kristina,
2014) atau pun gaya kelekatan (Faraghi & Abedini, 2015).
Berdasarkan data deskripsi subjek, diketahui bahwa usia termuda
dari remaja SMP adalah 12 tahun dan usia tertua remaja SMP adalah 16
tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia remaja SMP kini telah bergeser.
Semula umumnya berusia 13-15 tahun (kemendikbud.go.id diunduh pada
14 September 2015), kini telah bergeser menjadi 12-16 tahun.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa:
1. Hipotesis pertama diterima, terdapat hubungan positif kelekatan
terhadap ibu dan efikasi diri akademik remaja SMP.
2. Hipotesis kedua ditolak, dimana tidak terdapat hubungan negatif
kelekatan terhadap ibu dan efikasi diri akademik remaja SMP.

B. Saran
1. Bagi Orang tua
Kelekatan yang terbentuk dari kecil dengan orang tua, tidak
hanya ibu, mempunyai peran besar bagi pertumbuhan anak menuju
dewasa. Kasih sayang, memberi rasa aman, komunikasi yang baik
sangat dibutuhkan anak sehingga dirinya menjadi pribadi yang baik.
Terlebih lagi anak akan tumbuh menjadi remaja yang memiliki efikasi
diri yang baik khususnya di lingkungan akademik bahkan sampai
dewasa.
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2. Bagi Remaja
Pada masa remaja SMP tuntutan akademik mulai dihadapi. Hal
ini berarti bahwa remaja dituntut belajar lebih keras lagi supaya
mampu memenuhi tuntutan akademik dan berhasil lulus dari sekolah
tersebut. Mengingat bahwa remaja menghadapi situasi ini, maka
remaja diharapkan mampu membuka komunikasi dengan orang tua
terkait dengan permasalahan di lingkungan sekitar ataupun lingkungan
sekolahan agar orang tua dapat memberikan bimbingan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini mempunyai kelemahan dimana pengambilan data
yang dilakukan menggunakan metode sampling purposif. Hal ini
berarti bahwa data yang akan diambil telah ditentukan sebelumnya.
Adapun data yang dipilih adalah siswa dari sekolah yang tergolong
unggulan sehingga hasil efikasi diri akademik siswa tinggi. Oleh
sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengambil data
secara variatif dimana data dapat diambil dari sekolah unggulan dan
non unggulan.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1: Reliabilitas Skala
a. Reliabilitas Skala Inventory of Parent and Peer Attachment – Mother
Version
Uji coba pertama
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,676

25

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

IPPA_M_1

80,22

51,563

,325

,659

IPPA_M_2

79,88

54,842

,004

,685

IPPA_M_3

82,50

57,235

-,187

,700

IPPA_M_4

79,74

53,094

,192

,669

IPPA_M_5

80,36

49,827

,472

,647

IPPA_M_6

82,42

53,596

,101

,677

IPPA_M_7

80,28

49,349

,473

,645

IPPA_M_8

81,60

53,673

,073

,681

IPPA_M_9

80,94

53,282

,099

,679

IPPA_M_10

82,48

55,398

-,043

,689

IPPA_M_11

81,60

52,653

,116

,679

IPPA_M_12

80,40

50,000

,442

,649

IPPA_M_13

80,60

50,449

,410

,652

IPPA_M_14

80,88

50,353

,304

,659

IPPA_M_15

80,10

50,173

,415

,651

IPPA_M_16

80,44

48,864

,439

,646

IPPA_M_17

82,20

56,980

-,160

,704

IPPA_M_18

82,26

53,135

,077

,684

IPPA_M_19

80,38

49,791

,403

,650

IPPA_M_20

79,96

51,876

,261

,664

IPPA_M_21

80,26

50,074

,519

,646

IPPA_M_22

79,68

53,242

,237

,667
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IPPA_M_23

81,84

52,423

,100

,683

IPPA_M_24

80,40

47,429

,495

,637

IPPA_M_25

80,34

48,433

,515

,640

Uji coba kedua
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,838

25

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

Kelekatan1

97,42

113,754

,509

,828

Kelekatan2

96,95

118,569

,300

,835

Kelekatan3

96,82

117,604

,308

,835

Kelekatan4

96,82

117,500

,475

,831

Kelekatan5

97,62

120,110

,155

,840

Kelekatan6

97,19

115,300

,418

,831

Kelekatan7

97,40

118,217

,260

,836

Kelekatan8

97,83

110,271

,441

,830

Kelekatan9

98,64

113,324

,321

,836

Kelekatan10

96,88

121,220

,149

,839

Kelekatan11

98,27

113,836

,316

,836

Kelekatan12

97,49

114,539

,439

,830

Kelekatan13

97,72

113,478

,504

,828

Kelekatan14

98,69

119,644

,083

,848

Kelekatan15

97,22

116,329

,357

,833

Kelekatan16

97,74

110,713

,518

,826

Kelekatan17

97,26

117,492

,326

,834

Kelekatan18

97,15

116,366

,293

,836

Kelekatan19

97,49

111,370

,579

,825

Kelekatan20

97,04

113,362

,629

,825

Kelekatan21

97,47

112,512

,492

,828

Kelekatan22

97,19

115,482

,548

,829
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Kelekatan23

97,94

112,372

,401

,832

Kelekatan24

97,73

111,550

,502

,827

Kelekatan25

97,26

111,128

,512

,827

b. Reliabilitas Skala Efikasi Diri Akademik
Dimensi level: Sebelum eliminasi
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,671

12

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri34

31,97

11,610

,287

,655

EfikasiDiri32

32,56

11,054

,428

,634

EfikasiDiri1

32,10

13,002

-,087

,714

EfikasiDiri15

32,58

10,689

,437

,629

EfikasiDiri36

32,21

13,724

-,236

,726

EfikasiDiri9

32,10

11,028

,301

,653

EfikasiDiri23

32,45

10,874

,443

,630

EfikasiDiri31

32,00

11,429

,394

,641

EfikasiDiri13

32,82

10,045

,478

,618

EfikasiDiri25

32,53

10,434

,570

,610

EfikasiDiri2

32,37

11,120

,346

,645

EfikasiDiri6

32,41

10,375

,455

,624

Setelah eliminasi
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,785

N of Items
9
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri32

23,05

10,498

,478

,765

EfikasiDiri6

22,82

9,804

,468

,766

EfikasiDiri15

23,05

9,934

,502

,760

EfikasiDiri9

22,58

10,483

,318

,789

EfikasiDiri23

22,92

10,402

,482

,764

EfikasiDiri31

22,48

10,870

,414

,773

EfikasiDiri2

22,84

10,210

,459

,766

EfikasiDiri13

23,29

9,207

,551

,753

EfikasiDiri25

22,97

9,863

,627

,745

Dimensi generality: Sebelum eliiminasi
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,650

12

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri22

29,48

14,688

,302

,628

EfikasiDiri29

29,59

13,189

,441

,599

EfikasiDiri27

29,65

13,885

,342

,620

EfikasiDiri4

29,98

14,127

,331

,623

EfikasiDiri35

29,91

12,810

,463

,593

EfikasiDiri21

29,87

13,548

,388

,611

EfikasiDiri17

28,33

17,042

-,112

,679

EfikasiDiri14

28,96

15,035

,311

,629

EfikasiDiri24

28,98

15,218

,317

,629

EfikasiDiri8

29,17

15,507

,143

,654

EfikasiDiri16

29,77

14,145

,368

,616

EfikasiDiri19

28,69

15,960

,097

,658
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Setelah eliminasi
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,679

11

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri22

25,77

14,758

,327

,658

EfikasiDiri29

25,89

13,243

,463

,631

EfikasiDiri27

25,95

14,070

,343

,655

EfikasiDiri4

26,28

14,203

,352

,654

EfikasiDiri35

26,21

12,857

,486

,625

EfikasiDiri21

26,17

13,616

,409

,642

EfikasiDiri14

25,26

15,340

,287

,665

EfikasiDiri24

25,28

15,476

,303

,664

EfikasiDiri8

25,47

15,815

,124

,690

EfikasiDiri16

26,06

14,260

,383

,648

EfikasiDiri19

24,99

16,264

,077

,692

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,692

10
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri22

22,43

13,848

,362

,668

EfikasiDiri29

22,55

12,377

,493

,640

EfikasiDiri27

22,60

13,223

,364

,667

EfikasiDiri4

22,94

13,278

,388

,663

EfikasiDiri35

22,86

12,282

,466

,646

EfikasiDiri21

22,83

12,689

,447

,650

EfikasiDiri14

21,92

14,839

,231

,688

EfikasiDiri24

21,94

14,823

,279

,682

EfikasiDiri8

22,13

15,402

,061

,715

EfikasiDiri16

22,72

13,476

,394

,662

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,715

9

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri22

19,57

12,811

,411

,687

EfikasiDiri29

19,68

11,618

,492

,669

EfikasiDiri27

19,74

12,486

,355

,698

EfikasiDiri4

20,07

12,431

,399

,689

EfikasiDiri35

20,00

11,382

,490

,669

EfikasiDiri21

19,96

11,817

,465

,675

EfikasiDiri14

19,05

14,179

,192

,720

EfikasiDiri24

19,07

13,995

,279

,708

EfikasiDiri16

19,86

12,706

,389

,691
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Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,720

8

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri22

16,50

11,543

,442

,687

EfikasiDiri29

16,61

10,658

,469

,679

EfikasiDiri27

16,67

11,224

,381

,699

EfikasiDiri4

17,00

11,036

,455

,682

EfikasiDiri35

16,93

10,522

,451

,683

EfikasiDiri21

16,89

10,606

,489

,674

EfikasiDiri24

16,00

13,073

,211

,724

EfikasiDiri16

16,78

11,662

,372

,699

Bentuk final
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,724

7

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri22

13,44

10,449

,462

,688

EfikasiDiri29

13,56

9,812

,442

,690

EfikasiDiri27

13,61

10,203

,384

,704

EfikasiDiri4

13,95

9,852

,497

,677

EfikasiDiri35

13,87

9,711

,419

,697

EfikasiDiri21

13,84

9,683

,478

,681

EfikasiDiri16

13,73

10,617

,377

,705
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Dimensi strenght: Sebelum eliminasi
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,356

12

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri30

30,32

6,730

,383

,245

EfikasiDiri33

30,43

7,211

,229

,300

EfikasiDiri3

30,66

7,300

,137

,330

EfikasiDiri10

30,86

9,452

-,392

,496

EfikasiDiri26

30,59

6,825

,247

,284

EfikasiDiri20

31,05

8,233

-,097

,412

EfikasiDiri18

30,16

8,119

-,040

,385

EfikasiDiri12

30,42

6,665

,498

,222

EfikasiDiri7

30,30

8,029

-,101

,442

EfikasiDiri28

31,12

6,559

,240

,280

EfikasiDiri5

30,57

7,575

,132

,334

EfikasiDiri11

30,18

6,058

,495

,175

Setelah eliminasi
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,496

11
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri30

27,85

7,549

,456

,402

EfikasiDiri33

27,95

7,971

,329

,438

EfikasiDiri3

28,18

8,276

,169

,481

EfikasiDiri26

28,12

7,686

,301

,439

EfikasiDiri20

28,58

9,519

-,126

,559

EfikasiDiri18

27,68

9,163

-,011

,521

EfikasiDiri12

27,95

7,543

,557

,388

EfikasiDiri7

27,82

9,276

-,114

,585

EfikasiDiri28

28,64

7,578

,248

,455

EfikasiDiri5

28,09

8,683

,131

,489

EfikasiDiri11

27,70

7,011

,509

,370
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Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,559

10

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale

Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item

Item Deleted

Variance if

Total

Item

Correlation

Deleted

Deleted
EfikasiDiri30

25,57

7,520

,486

,473

EfikasiDiri33

25,68

7,894

,373

,502

EfikasiDiri3

25,90

8,090

,234

,536

EfikasiDiri26

25,84

7,737

,304

,516

EfikasiDiri18

25,41

9,243

-,014

,589

EfikasiDiri12

25,67

7,624

,549

,469

EfikasiDiri7

25,54

9,105

-,071

,639

EfikasiDiri28

26,36

7,633

,250

,533

EfikasiDiri5

25,81

8,864

,097

,566

EfikasiDiri11

25,42

7,174

,478

,463

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,639

N of Items
9
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri30

22,53

7,088

,506

,569

EfikasiDiri33

22,64

7,414

,405

,593

EfikasiDiri3

22,86

7,772

,214

,637

EfikasiDiri26

22,80

7,069

,383

,594

EfikasiDiri18

22,37

8,762

,005

,672

EfikasiDiri12

22,63

7,144

,590

,559

EfikasiDiri28

23,32

7,312

,235

,640

EfikasiDiri5

22,77

8,231

,167

,642

EfikasiDiri11

22,39

6,876

,457

,574

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,672

8

Item-Total Statistics
Scale Mean

Scale

Corrected Item-

Cronbach's Alpha if

if Item

Variance if

Total Correlation

Item Deleted

Deleted

Item Deleted

EfikasiDiri30

19,36

6,724

,526

,605

EfikasiDiri33

19,47

7,142

,391

,637

EfikasiDiri3

19,69

7,360

,238

,673

EfikasiDiri26

19,63

6,635

,419

,627

EfikasiDiri12

19,46

6,978

,535

,611

EfikasiDiri28

20,15

6,967

,241

,683

EfikasiDiri5

19,60

7,751

,215

,673

EfikasiDiri11

19,22

6,626

,441

,622
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Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,673

7

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri30

16,59

5,752

,555

,593

EfikasiDiri33

16,70

6,193

,399

,634

EfikasiDiri3

16,93

6,395

,243

,677

EfikasiDiri26

16,86

5,845

,384

,637

EfikasiDiri12

16,69

6,124

,511

,612

EfikasiDiri28

17,39

6,003

,249

,687

EfikasiDiri11

16,45

5,723

,442

,619

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,677

6

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri30

13,92

4,584

,550

,592

EfikasiDiri33

14,03

4,936

,410

,636

EfikasiDiri26

14,19

4,609

,395

,641

EfikasiDiri12

14,02

4,945

,493

,617

EfikasiDiri28

14,71

4,825

,229

,713

EfikasiDiri11

13,77

4,467

,468

,613
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Bentuk final
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,713

5

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

EfikasiDiri30

11,70

3,229

,558

,632

EfikasiDiri33

11,81

3,318

,521

,647

EfikasiDiri26

11,97

3,263

,385

,708

EfikasiDiri12

11,80

3,615

,459

,674

EfikasiDiri11

11,56

3,122

,471

,668
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Lampiran 2: Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
1. Uji normalitas variabel kelekatan terhadap ibu
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
KelekatanIBu

Df

,088

Shapiro-Wilk

Sig.

196

Statistic

,001

Df

,969

Sig.

196

,000

a. Lilliefors Significance Correction

2. Uji normalitas variabel efikasi diri akademik
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Stati

Df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

stic
EfikasiDiri

,068

196

,026

,989

196

,151

a. Lilliefors Significance Correction

3. Uji linearitas
ANOVA Table
Sum of

Df

Mean

Squares
(Combine
d)
Between Linearity

3074,20

Deviation

Kelekatan

from

Ibu

Linearity
Within Groups

Total

Sig.

Square
50

61,484 1,853

,002

1 984,955 29,68

,000

4
984,955

6

Groups
EfikasiDiri *

F

2089,25

49

42,638 1,285

0

4810,91

145

8
7885,12
2

195

33,179

,129
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4. Uji hipotesis
Analisis Spearman
Correlations
EfikasiDiri

KelekatanIBu

1,000

,321**

.

,000

196

196

,321**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

196

196

Correlation Coefficient
EfikasiDiri

Sig. (2-tailed)

Spearma

N

n's rho

Correlation Coefficient
KelekatanIBu

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 3: Analisis Tambahan
a. Korelasi kelekatan terhadap ibu dengan dimensi level
Correlations
Level
1,000

,290**

.

,000

196

196

,290**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

196

196

Correlation Coefficient
Level

Sig. (2-tailed)
N

Spearman's rho
Correlation Coefficient
KelekatanIbu

KelekatanIbu

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

b. Korelasi kelekatan terhadap ibu dengan dimensi generality
Correlations
KelekatanIbu

Generality

1,000

,265**

.

,000

196

196

,265**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

196

196

Correlation Coefficient
KelekatanIbu

Sig. (2-tailed)
N

Spearman's rho
Correlation Coefficient
Generality

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

c. Korelasi kelekatan terhadap ibu dengan dimensi strenght
Correlations
KelekatanIbu
1,000

,205**

.

,004

196

196

,205**

1,000

Sig. (2-tailed)

,004

.

N

196

196

Correlation Coefficient
KelekatanIbu

Sig. (2-tailed)
N

Spearman's rho
Correlation Coefficient
Strenght

Strenght

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 4: Deskripsi Data Penelitian
a. Deskripsi rentang usia
Usia

12

13

14

15

16

Jumlah

Jumlah

25

80

48

39

4

196

b. Deskripsi tingkatan kelas
Kelas

7

8

9

Jumlah

Jumlah

98

43

55

196
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Teman-teman,
Perkenalan terlebih dahulu ya..
Perkenalkan nama saya Ignatius Wijayatmo mahasiswa Psikologi Universitas
Sanata Dharma. Saya ingin tahu dan memahami tentang dinamika teman-teman
berkaitan dengan akivitas sekolah teman-teman dan hubungan teman-teman dengan
orang tua. Oleh sebab itu, saya mohon kepada teman-teman bersedia mengisi
kuisioner yang saya buat ini. Kuisioner ini dibuat dalam rangka penyelesaian tugas
akhir saya di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Informasi yang didapat
dari kuisioner ini dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk penyelesaian
tugas akhir saya.
Terdapat dua bagian dalam kuisioner ini. Kuisioner bagian pertama berisi 21
soal dan bagian kedua berjumlah 25 soal. Saya harap teman-teman menjawab semua
pertanyaan yang ada dalam kuisioner ini dengan jujur. Perlu saya tegaskan bahwa
tidak ada penilaian benar atau salah untuk setiap jawaban. Jawaban teman-teman
juga tidak mempengaruhi nilai atau aktivitas teman-teman di sekolah. Oleh
karena itu, saya berharap teman-teman mengisi kuisioner dengan sungguh-sungguh
dan sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini. Jangan lupa untuk mengisi identitas
diri dengan lengkap. Setiap identitas yang telah diisi oleh teman-teman akan dijamin
kerahasiaannya oleh saya selaku peneliti.
Jika teman-teman ada pertanyaan terkait kuisioner ini, bisa bertanya kepada saya
secara langsung atau menghubungi saya melalui no. HP 085729621577. Akhir kata,
atas bantuan teman-teman dan kesediaannya mengisi kuisioner penelitian ini, saya
ucapkan terima kasih.

Saya telah membaca dan memahami penjelasan tentang pengisian kuisioner ini.
Dan saya bersedia mengisi kuisioner ini.
Ttd, ...., .............. 2016

.................................
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IDENTITAS DIRI
Inisial

: ...................

Kelas : ...................

Usia

: ...................

Nama Sekolah : ...................

Jenis Kelamin : ...................
PETUNJUK PENGERJAAN
Pada kuisioner ini, terdapat beberapa pernyataan tentang lingkungan sekolah
teman-teman. Teman-teman diharapkan memahami pernyataan yang disajikan dengan
dengan seksama. Teman-teman juga diminta untuk mengungkapkan apakah
pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan teman-teman di lingkungan
sekolah saat ini. Teman-teman dapat memilih jawaban dengan cara memilih salah satu
dari empat jawaban pilihan yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X) pada
jawaban yang teman-teman pilih atau yakini.

SS: SANGAT SETUJUTS: TIDAK SETUJU
S : SETUJUSTS: SANGAT TIDAK SETUJU
Contoh:

No.
1.

Pernyataan

SS

S

TS STS

Belajar berkelompok dapat membantuku dalam
memahami suatu materi pelajaran.

X

Apabila teman-teman memilih jawaban yang tidak sesuai atau ingin mengganti
jawaban teman-teman, maka teman-teman dapat memberikan tanda sama dengan (=)
pada jawaban yang ingin diganti, kemudian berikanlah tanda silang (X) pada jawaban
yang sesuai dengan keadaan teman-teman atau yang diyakini.
Contoh:

No.
1.

Pernyataan

SS

S

TS STS

Belajar berkelompok dapat membantuku dalam
memahami suatu materi pelajaran.

X

X

Setelah selesai mengisi kuisioner ini, teman-teman diharapkan memeriksa
kembali pilihan teman-teman agar tidak ada pernyataan yang terlewatkan. Terima
kasih dan selamat mengerjakan.
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No.
1.

Pernyataan
Aku merasa bisa mengerjakan tugas di depan
kelas meskipun ditunjuk atau tidak ditunjuk
guru. Dan hasilnya sesuai apa yang ku harapkan.

2.

Aku yakin mampu berhasil mengatasi banyak
tugas atau PR.

3.

Aku bisa menyelesaikan tugas atau PR sesuai
dengan jadwal yang sudah kuatur.

4.

Lingkungan yang tidak mendukung seperti
suasana yang bising cenderung membuatku
kesulitan untuk belajar.

5.

Aku cenderung memilih ajakan teman untuk
bermain, dibandingkan belajar sesuai jadwal
yang telah aku tentukan.

6.

Secara keseluruhan aku yakin bisa mendapatkan
hasil yang aku harapkan.

7.

Aku tidak bisa fokus dalam belajar
sebelum ujian, jika waktu belajar yang
ditentukan oleh guru hanya sedikit.

8.

Aku kurang yakin akan mampu mengatasi
banyak tugas atau PR.

9.

Materi pelajaran yang sulit membuatku tidak
percaya diri.

10. Aku kurang yakin bisa mendapatkan hasil yang
aku harapkan.
11. Aku merasa kurang mampu untuk mengerjakan
tugas di depan kelas meskipun ditunjuk atau
tidak ditunjuk guru.

SS

S

TS STS
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No.

Pernyataan

12. Aku mampu mempelajari suatu materi pelajaran
yang di luar kemampuanku.
13. Jika orang tuaku memiliki masalah, hal tersebut
tidak menggangguku dalam belajar.
14. Aku yakin bisa bekerja maksimal pada banyak
tugas atau PR yang berbeda.
15. Aku tidak mampu mempelajari materi pelajaran
yang di luar kemampuanku.
16. Meskipun lingkunganku tidak mendukung
seperti suasana yang bising. Akan tetapi, aku
tetap bisa fokus belajar.
17. Aku kurang mampu menyelesaikan tugas atau
PR yang sesuai dengan kemampuanku.
18. Materi pelajaran yang sulit membuatku semakin
tertantang untuk mempelajarinya.
19. Jika orang tuaku memiliki masalah, maka hal
tersebut mengganggu konsentrasiku dalam
belajar.
20. Aku merasa belum menggunakan semua
kemampuanku dalam mengerjakan tugas atau
PR.
21. Aku bisa fokus belajar sebelum ujian meskipun
waktu belajar yang ditentukan guru hanya
sedikit.

SS

S

TS STS
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Pernyataan-pernyataan di bawah ini menanyakan tentan perasaan-perasaan
terhadap ibumu atau terhadap orang lain yang berperan sebagai ibumu. Jika kamu
memiliki lebih dari satu orang yang berperan sebagai ibu (misalnya, ibu
kandung dan ibu tiri), maka jawablah pernyataan-pernyataan di bawah ini
berdasar pada satu orang yang kamu rasa paling mempengaruhimu.
Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Pilih dan berilah tanda silang (X)
pada kolom yang mengungkapkan seberapa benar pernyataan di bawah ini terjadi
pada dirimu.

Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawablah sesuai kenyataan yang ada pada
dirimu.

No.

1.

Pernyataan

Ibuku menghargai
perasaanku.

2.

Aku merasa Ibuku
bertindak sebagai ibu
yang baik.

3.

Aku berharap memiliki
Ibu yang berbeda.

4.

Ibuku menerimaku apa
adanya.

5.

Aku merasa perlu
mengetahui pendapat
Ibuku tentang hal-hal
aku pikirkan.

Hampir Sering Kadang- Sering Hampir
Tidak Tidak kadang Benar Selalu
Pernah Benar Benar
atau
atau
Selalu
Tidak
Benar
Benar
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No.

6.

Pernyataan

Aku merasa bahwa
menunjukkan
perasaanku kepada
ibuku adalah tindakan
yang tidak ada
gunanya.

7.

Ibuku tahu ketika aku
sedang jengkel.

8.

Membicarakan
masalah-masalahku
dengan Ibuku
membuatku merasa
malu atau bodoh.

9.

Ibuku berharap terlalu
banyak padaku.

10. Aku mudah merasa
kesal ketika berada
dekat dengan Ibuku.
11. Sebenarnya ada lebih
banyak kejengkelan
yang aku rasakan
dibandingkan yang
diketahui Ibuku.

Hampir Sering Kadang- Sering Hampir
Tidak Tidak kadang Benar Selalu
Pernah Benar Benar
atau
atau
Selalu
Tidak
Benar
Benar
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No.

Pernyataan

12. Ketika kami
mendiskusikan sesuatu,
Ibuku memperhatikan
pendapatku.
13. Ibuku mempercayai
keputusan atau
penilaianku terhadap
suatu hal.
14. Ibuku memiliki
masalah-masalahnya
sendiri sehingga aku
tidak mengganggu
beliau dengan masalahmasalahku.
15. Ibuku membantuku
memahami diriku
dengan lebih baik.
16. Aku bisa menceritakan
masalah-masalah dan
kesulitan-kesulitanku
pada Ibuku.
17. Aku merasa marah
pada Ibuku.

Hampir Sering Kadang- Sering Hampir
Tidak Tidak kadang Benar Selalu
Pernah Benar Benar
atau
atau
Selalu
Tidak
Benar
Benar
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No.

Pernyataan

18. Aku tidak mendapatkan
banyak perhatian dari
Ibuku.
19. Ibuku mendukungku
untuk membicarakan
kesulitan-kesulitan
yang aku alami.
20. Ibuku memahamiku.
21. Ketika aku marah,
Ibuku mencoba untuk
memahami.
22. Ibuku mempercayaiku.
23. Ibuku tidak memahami
apa yang aku alami
dalam hari-hari ini.
24. Aku dapat
mengandalkan Ibuku
ketika aku butuh
melepaskan beban yang
menyesak di dadaku.

Hampir Sering Kadang- Sering Hampir
Tidak Tidak kadang Benar Selalu
Pernah Benar Benar
atau
atau
Selalu
Tidak
Benar
Benar
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No.

Pernyataan

Hampir Sering Kadang- Sering Hampir
Tidak Tidak kadang Benar Selalu
Pernah Benar Benar
atau
atau
Selalu
Tidak
Benar
Benar

25. Jika Ibuku mengetahui
ada sesuatu yang
mengangguku, ia akan
menanyakan hal itu
kepadaku.

-Terima Kasih-
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