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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Father Involvement 

1. Pengertian Father Involvement. 

Father involvement (Keterlibatan ayah dalam pengasuhan) menurut 

Lamb (2010) adalah keikutsertaan positif ayah dalam kegiatan yang 

berupa interaksi langsung dengan anak-anaknya, memberikan kehangatan, 

melakukan pemantauan dan kontrol terhadap aktivitas anak, serta 

bertanggungjawab terhadap keperluan dan kebutuhan anak.  

Menurut Fox dan Bruce (2001) Keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan adalah ayah terlibat dengan seluruh aktivitas yang dilakukan 

anak, melakukan kontak dengan anak memberikan dukungan finansial dan 

banyak melakukan aktivitas bersama dengan anak.  

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan menurut Shandarshon (2002) 

adalah ayah yang berinteraksi langsung dengan anak dan bertanggung 

jawab langsung atas pengasuhan dan kesejahteraan anak. Ayah 

meluangkan waktu lebih banyak untuk terlibat langsung dalam 

perkembangan sosial, emosional, fisik dan kognitif anak. 

Berdasarkan pengertian bahwa keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan adalah keikutsertaan ayah dalam kegiatan interaksi langsung 

dengan anak-anaknya. Ayah bertanggung jawab terhadap pengasuhan 

anak, dan ayah meluangkan waktu lebih untuk terlibat langsung dalam 

perkembangan sosial, emosional dan kognitif anak. 
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2. Dimensi Father Involvement 

Lamb (2010) mengemukakan dimensi-dimensi fathers involvement 

(keterlibatan ayah dalam pengasuhan) sebagai berikut: 

a.  Paternal Engagement,  

Dimensi Paternal engagment ini berupa interaksi atau ikatan. 

Interaksi atau ikatan yang dimaksud adalah ikatan langsung antara 

ayah dengan anak, aktivitas yang dilakukan di sela-sela waktu luang 

anatara ayah dan anak, dan kehangatan yang diberikan ayah kepada 

anak. Dimensi paternal engagement ini memiliki bentuk interaksi dan 

aktivitas secara langsung antara ayah dan anak yang sangat beragam, 

dan dimensi ini bersifat dua arah anatara ayah dan anak.  

b.  Paternal Accessibility, 

Paternal accessibility beruapa kebutuhan anak akan kehadiran 

atau ketersedian ayahnya. Accessibility merupakan bentuk pengasuhan 

yang mengambarkan bagaimana kehadiran atau ketersedian ayah tanpa 

adanya interaksi secara langsung. Menurut Lamb (2004) contoh dari 

paternal accessibility adalah menemani anak belajar, bersedia 

membantu anak saat ada masalah dan lain sebagainya.  

c.  Paternal Responsibility 

Paternal responsibility merupakan bentuk keterlibatan yang 

meluputi tanggung jawab seorang ayah dalam mengurus dan 

memenuhi kebutuhan sang anak. Selain itu, dimensi ini meliputi 
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bagaimana seorang ayah terlibat dalam mengontrol anaknya, 

perencanaan serta pengambilan keputusan yang berkaitan langsung 

dengan anak. Paternal Reseponbility menunjukan sejauhmana ayah 

memahami dan memenuhi kebutuhan anak, termasuk memberikan 

nafkah dan merencanakan masa depan anak. Menurut Lamb (2004) 

Ayah tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap memberi 

nafkah pada anak, namun juga memantau aspek perkembangan 

psikologis anak. 

Dimensi keterlibatan ayah dalam pengasuhan menurut 

Palkovitz (2002) yaitu: 

a. Mengajarkan disiplin dan tanggung jawab 

b. Mendorong untuk berhasil/berprestasi di sekolah  

c. Mendukung pasangan 

d. Menyediakan kebutuhan  

e. Menghabiskan waktu bersama dan saling berbincang 

f. Memberi penghargaan dan afeksi 

g. Mendukung anak untuk mengembangkan bakat dan membangun 

masa depan 

h. Mendorong anak untuk membaca dan mengerjakan tugas rumah 

i. Memberi perhatian pada keseharian anak 

McBride,dkk (2002) dalam penelitiannya menggunakan 5 

dimensi keterlibatan ayah dalam pengasuhan yaitu : 

a. Tanggungjawab untuk tugas-tugas manajemen anak 

b. Kehangatan dan afeksi pada anak 
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c. Pekerjaan rumah yang diselesaikan bersama dengan anak 

d. Aktivitas bersama yang terpusat pada anak 

e. Pengawasan dari orang tua 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulin dimensi 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah ayah hadir melakukan 

aktifitas bersama anak, menjalin komunikasi efektif, memberi rasa 

aman dan nyaman pada anak, ayah bertangung jawab mencari nafkah 

dan  pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dimensi keterlibatan ayah 

dalam pengasuhan menurut Lamb (2010).  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Father Involvement 

Lamb (2004) menyatakan empat faktor yang mempengaruhi 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan, yaitu: 

a.  Motivasi 

Segala hal yang membuat ayah ingin selalu terlibat dalam 

aktivitas bersama anaknya. Faktor motivasi ayah ini dapat dilihat dari 

komitmen dan identifikasi pada peran ayah. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi ayah untuk terlibat dalam pengasuhan anak 

adalah career saliency. Pria yang secara emosional kurang lekat 

dengan pekerjaannya dapat meluangkan waktu lebih banyak waktunya 

untuk anak mereka. Job salience yang rendah memprediksi partisipasi 

yang besar dalam perawatan/pengasuhan anak. 
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b.  Keterampilan dan kepercayaan diri (efikasi ayah) 

Keterampilan fisik aktual yang dibutuhkan untuk memberikan 

perlindungan dan kepedulian pada anaknya. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa efikasi diri dalam mengasuh berhubungan dengan 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Dalam penelitian Jacobs dan 

Kelley (2006)  ayah yang mempersepsi diri mereka yakin mempunyai 

ketrampilan mengasuh yang lebih besar melaporkan keterlibatan dan 

tanggungjawab yang lebih besar untuk tugas merawat anak. 

c.  Dukungan sosial dan stres 

Keyakinan ibu terhadap pengasuhan oleh ayah, kepuasan 

perkawinan, konflik pekerjaan-keluarga merupakan dukungan sosial 

dan stres yang telah ditemukan mempengaruhi keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan. Interaksi emosional yang positif dengan pasangan dapat 

mempengaruhi pikiran pria dan menguatkan ketertarikan untuk terlibat 

dalam semua aspek kehidupan keluarga, salah satunya keterlibatan 

dalam mengasuh anak. 

d.  Faktor institusional 

Kebijakan di tempat kerja dalam memfasilitasi upaya 

keterlibatan ayah. Semakin banyak jam kerja ayah, keterlibatan dengan 

anak akan berkurang. Makin banyak jam kerja wanita, semakin besar 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan.  
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Menurut Andayani dan Koentrojo (2014) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah:  

a. Faktor Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being) 

kesejahteraan psikologis ayah merupakan faktor personal yang 

penting. Faktor kesejahteraan psikologis diteliti dari dimensi negatif 

seperti tingkat depresi, tingkat stress, atau dalam dimensi positif 

seperti well-being.  Kesejahteraan psikologis merupakan kebutuhan 

manusia yang bersifat mendasar seperti kebutuhan akan rasa aman, 

kasih saying, dan harga diri. Oleh karena itu, apabila kesejahreaan 

psikologis ayah rendah maka orientasi ayah akan lebih kepada 

pemenuhan kebutuhannya sendiri bukan fokus terhadap kebutuhan 

anak.  

b. Faktor Kepribadian  

Kepribadian merupakan faktor yang muncul dalam bentuk 

kecenderungan perilaku tersebut yang kemudian diberi label sebagai 

sifat-sifat tertentu. salah satu aspek dari kepribadian adalah emosi, 

konsep kecerdasan emosi merujuk pada bagaimana kemampuan 

seseorang untuk mengenali dan mengelola emosinya. Termasuk dalam 

proses pengasuhan adalah bagaimana seorang ayah mengekspresikan 

emosi dengan cara yang tepat dimana hal tersebut dapat berperan 

dalam proses pembentukan pribadi anak. 

c. Faktor Sikap  

Secara internal sikap dipengaruhi oleh kebutuhan, harapan, 

pemikiran, dan keyakinan dan dilengkapi pula dengan pengalaman 
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individu. Secara ekternal sikap dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya 

dimana individu berada. Dalam kontek pengasuhan anak, sikap muncul 

dalam area seputar kehidupan keluarga dan pengasuhan. Menurut 

Andayani dan Koentrojo (2014) menyatakan bahwa pada masyarakat 

tradisional akan membebankan pengasuhan anak kepada ibu, namun 

pada masyarakat tradisional konsep pengasuhan sudah banyak berubah 

dimana tidak hanya ibu yang memiliki tugas terlibat dalam pengasuhan 

namun ayah juga.  

d. Faktor Keberagamaan 

Salah satu faktor yang mendukung keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan adalah faktor aspek keberagamaan atau spiritual. Nilai- 

nilai dan moralitas dalam keberagamaan yang mengarahkan individu 

untuk bertindak secara tepat dalam lingkungan sosialnya. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan King (dalam, Andayani dan 

Koentrojo, 2014) yang menyatakan bahwasanya ayah yang religius 

memiliki keterlibatan yang lebih dengan anak dibandingkan dengan 

ayah yang tidak religius. Ayah yang religius cenderung bersikap 

egalitarian dalam hal urusan rumah tangga dan anak-anak, yang mana 

sikap egalitarian inilah yang meningkatkan keterlibatan ayah dengan 

anak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan faktor yang 

mempengaruhi keterlibatan ayah dalam pengasuhan motivasi, efikasi 

diri, dukungan sosial dan stress, dan faktor institusional. Serta ada 
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Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan yaitu faktor kesejahteraan psikologis, faktor kepribadian, 

faktor sikap dan faktor keberagamaan.  

4. Manfaat Father Involvment 

Allen & Daly (2007) merangkum berbagai hasil penelitian tentang 

manfaat keterlibatan ayah dalam pengasuhan:  

a. Berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak  

Keterlibtan ayah dalam pengasuhan berpengaruh pada 

perkembangan kognitif anak. Anak yang ayahnya terlibat langsung 

dalam pengasuhan menunjukan memiliki kemampuan kognitif yang 

lebih tinggi, mampu memecahkan masalah secara lebih baik dan 

menunjukkan IQ yang lebih tinggi. Anak dengan ayah yang terlibat 

dalam pengasuhan lebih senang bersekolah, mempunyai sikap yang 

positif terhadap kegiatan di sekolah, ikut serta dalam aktivitas 

ekstrakurikuler, memiliki prestasi akademik yang bagus, dan lebih 

sedikit yang mengalami problem perilaku di sekolah. 

b. Pengaruh pada perkembangan emosional  

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan berpengaruh terhadap 

perkembangan emosional anak. Anak mempunyai hubungan kelekatan 

yang nyaman dengan ayah, lebih dapat menyesuaikan diri ketika 

menghadapi situasi yang asing, lebih tahan ketika menghadapi situasi 

yang penuh tekanan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan dapat 

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan secara positif berhubungan 

dengan kepuasan hidup anak, anak merasa nyaman dan lebih sedikit 
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yang mengalami tekanan emosi. Anak jarang mengalami terhadap stres 

dan frustrasi, mempunyai ketrampilan memecahkan masalah dan 

ketrampilan beradaptasi yang baik. Anak yang ayahnya terlibat dalam 

pengasuhan lebih banyak menunjukkan pusat kendali internal, 

menunjukkan kemampuan yang lebih baik untuk mengambil inisiatif, 

dan dapat melakukan self-efficacy yang baik. 

c. Pengaruh pada perkembangan sosial  

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan secara positif 

berhubungan dengan kompetensi sosial anak, kematangan dan 

kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Anak yang 

ayahnya terlibat dalam pengasuhan mempunyai hubungan dengan 

teman sebaya yang positif, dan mampu menjadi teman yang 

menyenangkan, sering membantu, teman dan mempunyai kualitas 

pertemanan yang lebih positif. Anak yang terlibat dengan ayah 

menunjukkan interaksi yang bersifat prososial, menunjukkan lebih 

sedikit reaksi emosi negatif ataupun ketegangan selama bermain 

dengan teman sebaya, dapat memecahkan konflik mereka sendiri, lebih 

toleran dan mempunyai kemampuan untuk memahami orang lain. 

d. Pengaruh pada penurunan perkembangan anak yang negatif  

Keterlibatan ayah melindungi anak dari perilaku perkembangan 

yang negatif. Perilaku negatif anak seperti rendahnya penggunaan 

obat-obatan terlarang di masa remaja, perilaku membolos, mencuri, 

minum-minuman keras, dan rendahnya frekuensi externalizing dan 

internalizing symptom seperti perilaku merusak, depresi, sedih, dan 

berbohong.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak memberikan dampak positif 

pada seluruh aspek perkembangan anak yaitu aspek fisik, kognitif 

emosi, sosial, dan moral. 

 

B. Self-efficacy 

1. Pengertian Self-efficacy 

Self-efficacy merupakan konstruk yang diajukan Bandura yang  

berdasarkan teori sosial kognitif, dalam teorinya Bandura (2005) 

menyatakan bahwa self-efficacy adalah suatu keyakinan atau kepercayaan 

individu mengenai kemampuan dirinya untuk melakukan suatu tugas, 

untuk mencapai tujuan dan untuk menampilkan kecakapan tertentu. Self-

efficacy juga diartikan sebagai keyakinan  manusia pada kemampuan 

mereka untuk melatih sejumlah ukuran  pengendalian terhadap fungsi diri 

mereka dan kejadian-kejadian di  lingkunganya.  

Ghufron (Lestari, 2012) mendefinisikan efikasi diri sebagai 

keyakinan seseorang bahwa orang tersebut memiliki kemamuan untuk 

melakukan suatu perilaku. self-efficacy merupakan salah satu aspek 

pengetahuan tentang diri atau self-knowlage yang paling berperan dalam 

kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan efikasi diri yang 

dimiliki individu dapat mempengaruhi individu dalam menentukan 

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.  

Menurut Santrock (2007) konsep self-efficacy atau keberhasilan 

diri merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat berprestasi baik dalam 
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satu situasi tertentu. Keberhasilan diri mempunyai tiga dimensi yaitu   

tingginya tingkat kesulitan tugas seseorang yang diyakini masih dapat 

dicapai, keyakinan pada kekuatan, dan generalisasi yang berarti harapan 

dari sesuatu  yang telah dilakukan. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa self-

efficacy adalah keyakinan individu dalam menghadapi dan menyelesaikan 

tugas yang dihadapinya diberbagai situasi. Individu yang memiliki self-

efficacy dapat menentukan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan tugas 

atau menyelesaikan masalah tertentu, sehingga individu tersebut yakin 

mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Dimensi Self-efficacy 

Self-efficacy didalamnya terdapat dimensi- diemensi yang memiliki 

implikasi pada kinerja seseorang. Bandura (2005) membagi dimensi self-

efficacy menjadi tiga dimensi yaitu level, generality, dan strength.  

a. Dimensi  level  

Dimensi ini mengacu pada taraf kesulitan tugas yang dihadapi 

seseorang. Persepsi setiap individu akan berbeda dalam memandang 

tingkat kesulitan suatu tugas, ada individu yag menggangap tugas itu 

sulit sedangkan orang lain tidak menganggap demikian. Apabila 

sedikit rintangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas, maka 

tugas tersebut akan mudah dilakukan.  

Dimensi level ini terbagi atas tiga bagian pertama analisis 

pilihan perilaku yang akan dicoba, yaitu seberapa besar individu 
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merasa mampu atau yakin untuk berhasil menyelesaikan tugas dengan 

pilihan perilaku yang akan diambil. Kedua menghindari situasi dan 

perilaku yang dirasa melampaui batas kemampuannya. Dan ketiga 

menyesuaikan dan menghadapi langsung tugas-tugas sulit. 

b. Dimensi Streght  

Dimensi Streght merupakan kuatnya keyakinan seseorang 

mengenai kemampuan yang dimiliki. Hal ini berkaitan dengan 

ketahanan dan keuletan individu dalam pemenuhan tugas. Individu 

yang memiliki keyakinan dan kemantapan yang kuat terhadap 

kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas akan terus bertahan 

dalam usahanya meskipun banyak mengalami kesulitan dan tantangan. 

Dalam hal ini pengalaman memiliki pengaruh terhadap self-efficcy 

yang diyakini seseorang. Pengalaman yang negatif akan melemahkan 

keyakinan individu, sedangkan pengalaman positif akan membuat 

individu semakin yakin akan kemampuannya dalam melakukan 

kesulitan yang dihadapi. 

c. Dimensi  Generality  

Dimensi generality yaitu sejauh mana individu yakin akan 

kemampuannya dalam berbagai situasi tugas, mulai dari dalam 

melakukan suatu aktivitas yang biasa dilakukan atau situasi tertentu 

yang tidak pernah dilakukan hingga dalam serangkaian tugas atau 

situasi sulit bervariasi. Pada dimensi generality individu akan 

menunjukan kemampuannya pada konteks tugas yang berbeda-beda, 

baik melalui tingkah laku, kognitif dan afektifnya. Semakin banyak 
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self-efficacy yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi, maka 

semakin tinggi self-efficacy seseorang.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi self-efficacy 

itu meliputi: dimensi level yaitu persepsi individu tentang taraf kesulitas 

tugas yang dihadapi. dimensi strength yaitu keyakinan individu mampu 

mengatasi suatu permasalahan. dimensi generality yaitu sejauh mana 

individu menjadikan pengalamanya untuk dapat menjalankan tugas yang 

berbeda.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Self-efficacy 

Bandura (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat  

mempengaruhi self-efficacy pada diri individu antara lain 

a. Budaya  

Budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai (values), 

kepercayaan (beliefs), dalam proses pengaturan diri (self-regulatory 

process) yang berfungsi sebagai sumber penilaian self-efficacy dan 

juga sebagai konsekuensi dari keyakinan akan self-efficacy.  

b. Gender  

Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap self-efficacy. Hal 

ini dapat dilihat dari penelitian Bandura yang menyatakan bahwa 

wanita lebih tinggi efikasinya dalam mengelola peranya. Wanita yang 

memiliki peran sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan juga 

sebagai wanita karir akan memiliki self-efficacy yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pria yang bekerja.   
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c. Sifat dari tugas yang dihadapi  

Derajat dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu akan 

mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap kemampuan 

dirinya sendiri. Semakin kompleks dan sulit tugas yang dihadapi oleh 

individu maka akan semakin rendah individu tersebut menilai 

kemampuanya Sebaliknya, jika individu dihadapkan pada tugas yang 

mudah dan sederhana maka akan semakin tinggi individu tersebut 

menilai kemampuanya.  

d. Intensif eksternal  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi self-efficacy individu 

adalah insentif yang diperolehnya. Bandura menyatakan bahwa salah 

satu faktor yang dapat meningkatkan self-efficacy adalah competent 

continges incentive, yaitu insensi dukungan yang diberikan orang lain 

yang dapat merefleksikan keberhasilan seseorang.  

e. Status atau peran individu dalam lingkungan   

Individu yang memiliki status yang lebih tinggi akan 

memperoleh  derajat kontrol yang lebih besar sehingga self-efficacy 

yang dimilikinya juga tinggi. Sedangkan individu yang memiliki status 

yang lebih rendah akan memiliki kontrol yang lebih kecil sehingga 

self-efficacy yang dimilikinya juga rendah.     

f. Informasi tentang kemampuan diri  

Individu akan memiliki self-efficacy tinggi, jika individu 

tersebut memperoleh informasi positif mengenai dirinya, sementara 
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individu akan memiliki self-efficacy yang rendah, jika individu 

tersebut memperoleh informasi negatif mengenai dirinya.  

Berdasarkan penjelasn di atas, dapat disimpulakn bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi self-efficacy adalah budaya, gender, sifat dari 

tugas yang dihadapi, dukungan yang intensif, status dan peran individu 

dalam lingkungan, serta informasi tentang kemampuan dirinya.  

4. Ciri- ciri individu yang memiliki Self-efficacy  

Menurut Gervonce (Anggai, 2015) mengemukakan bahwa individu 

yang memiliki self-efficacy diri yang tinggi atau rendah dapat dilihat dari 

beberapa ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Individu dengan self-efficacy diri tinggi:  

1) Memilih untuk berusaha mengerjakan tugas yang sulit 

2) Individu yakin akan berhasil dan mampu menjalani tugas yang 

dihadapi  

3) Kinerja tinggi dalam mengerjakan tugas  

4) Memiliki tanggung jawab secara pribadi yang tinggi 

5) Mampu mengontrol stress dan kecemasan sehingga tidak tertekan 

6) Mengangap tugas sebagai pekerjaan yang menarik 

7) Kreaktif, inovatif, dan bertindak aktif. 

b. Individu dengan self-efficacy rendah:  

1) Mudah menyerah saat menghadapi situasi sulit 

2) Sering terganggu dan cemas dalam mengerjakan tugas 

3) Dapat gagal dalam menjalankan tugas yang penting   
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4) Mempercayai bahwa segala sesuatu sangat sulit dibandingkan 

dengan keadaan yang sesunguhnya 

5) Memperlambat perkenbangan dan kemampuan diri. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa individu 

yang memiliki self-efficacy yang tinggi berusaha mengerjakan tugas yang 

sulit, yakin akan berhasil dan mampu menjalani tugas yang dihadapi, 

memiliki kinerja tinggi dalam mengerjakan tugas, bertanggung jawab 

terhadap tugas yang dijalankan, mampu mengontrol stress dan kecemasan 

sehingga tidak tertekan, dan bekerja kreaktif dan inovatif. Sedangkan 

individu yang memiliki self-efficacy yang rendah memiliki ciri mudah 

menyerah saat menghadapi situasi sulit, sering terganggu dan cemas dalam 

mengerjakan tugas, mempercayai bahwa segala sesuatu sulit dan tidak 

yakin akan kemampuan dirinya dan dapat gagal dalam menjalankan tugas 

yang penting.  

 

C. Ayah yang Memiliki Anak Disabilitas Rungu 

1. Pengertian Disabilitas Rungu 

Istilah ketunaan sudah diganti dengan disabiltas. Pengertian 

penyandang disabilitas sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan UU 

No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang 

Disabilita (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Dan 

disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas 

adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 
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lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak. 

Menurut Asyhabuddin (2008) seseorang yang diyatakan disabilitas 

adalah mereka yang memiliki sebagaian anggota tubuh yang berbeda 

dengan orang lain. Orang- orang dsabilitas diakui memiliki kemampuan 

melakukan sesuatu sebgaimana orang lain, namun dengan cara yang 

berbeda.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disabilitas 

merupakn individu yang berbeda dan memiliki kemampuan berbeda 

dimana penyandang disabilitas memiliki kerusakan fisik, mental, 

intilektual, atau sensorik yang berjangka panjang. 

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 

2016 tentang penyandang disabilitas bab II pasal 4 ragam disabilitas 

meliputi  penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, 

penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.  

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca 

indera. Terdapat empat jenis disabilitas sensorik yaitu disabilitas netra, 

disabilitas rungu, disabilitas wicara, dan disabilitas ganda. 

Somantri dan Sujati (2007) mengungkapkan disabilitas rungu dapat 

diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang 

mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, 

terutama melalui indera pendegarannya. 

Seseorang yang mengalami disabilitas rungu adalah seseorang 

yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik 
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sebagian maupun seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya 

sebagian atau seluruh alat pendengaran. (David, 2009)  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

disabilitas rungu adalah orang yang kehilangan pendengaran baik 

sebagaian maupun keseluruhan sehingga pendengaranya tidak dapat 

berfungsi.   

2. Klasifikasi Disabilitas Rungu 

Berdasarkan kriteria International Standard Organization (ISO) 

klasifkasi anak kehilangan pendengaran atau disabilitas rungu dapat 

dikelompokan menjadi kelompok tuli (deafness) dan kelompok lemah 

pendengaran (hard of hearing) Menurut Somantri (2007) klasifikasi anak 

tunarungu dapat dikelompokan sebagai berikut:  

a. Anak disabilitas rungu yang kehilangan pendengaran antara 20-30 Db 

(Slight losses) memiliki ciri- ciri:  

1) Sukar mendengar percakapan yang lemah, 

2) Kehilangan pendengaran melebihi 30 Db perlu alat bantu dengar 

b. Anak disabilitas rungu yang kehilangan pendengaran antara 30-40 Db 

(Mild losses) memiliki ciri:  

1) Mereka mengerti percakapan biasa pada jarak satu meter. Mereka 

sulit menangkap percakapan dengan pendengaran pada jarak 

normal, dan kadang-kadang mereka mendapat kesulitan dalam 

menangkap percakapan kelompok. Percakapan lemah hanya 

ditangkap 50% dan apabila pembicara tidak terlihat yang ditangkap 

akan lebih sedikit atau dibawah 50%.  
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2) Mereka akan mengalami sedikit kelainan dalam berbicara dan 

pembendaharaan kata terbatas.  

c. Anak disabilitas rungu yang kehilangan pendengaran antara 40-60 Db 

(Moderate losses) memiliki ciri-ciri:  

1) Memiliki pendengaran yang cukup untuk mempelajari bahasa dan 

percakapan, memerlukan alat bantu pendengaran. 

2) Mengerti percakapan yang keras pada jarak satu meter. 

3) Memiliki kelainan bicara 

4) Pembendaharaan kata terbatas.  

d. Anak disabilitas rungu yang kehilangan pendengaran antara 60-75 Db 

(Severe losses) memiliki ciri-ciri:  

1) Mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara 

dengan menggunakan alat bantu dengar, dan dengan cara khusus 

2) Masih bisa mendengar suara yang keras dari jarak yang dekat 

3) Dapat dilatih dengan latihan pendengaran (Auditort training) 

e. Anak disabilitas rungu yang kehilangan pendengaran  75 Db keatas 

(Profundly losses) memiliki ciri-ciri:  

1) Dapat mendengar suara yang keras dari jarak satu inci (2,54 cm) 

atau sama sekali tidak mendengar.  

2) Tidak sadar akan bunyi-bunyian keras, meskipun menggunakan 

pengeras suara mereka tidak dapat menggunakan pendengaranya 

untuk dapat menangkap dan memahami bahasa. 

3) Mereka tidak belajar bahasa dan bicara melalui pendengaran 

walaupun menggunakan alat bantu dengar (hearing aids) 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

klasifikasi gangguan pendengaran dapat dikelompokan menjadi lima, yaitu 

gangguan pendengaran sangat ringan (Slight losses), gangguan 

pendengaran ringan (Mild losses), gangguan pendengaran sedang 

(Moderate losses), gangguan pendengaran berat (Severe losses) dan 

gangguan pendengaran sangat berat (Profundly losses).  

3. Ayah yang Memiliki Anak Disabilitas Rungu 

Orang tua adalah seorang pria dan wanita yang terkait dalam 

perkawinan dan siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu 

dari anak-anak yang dilahirkannya (Munir, 2010). Ayah merupakan 

pemimpin dalam keluarga ketika ayah mengetahui bahwa tugas sebagai 

pemimpin dalam keluarga adalah untuk mendidik anak maka ayah akan 

berusaha untuk mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Mengasuh dan 

membesarkan anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak 

disabilitas rungu merupakan pekerjaan yang tidak mudah.  

Menurut Indriyani (2004) anak dengan disabilitas rungu 

mengalami ketidakmampuan menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, 

kebutuhan dan kehendaknya pada orang lain, sehingga menimbulkan 

dampak kebutuhan psikologis mereka tidak terpuaskan secara sempurna. 

Disamping tidak dimengerti orang lain, anak disabilitas rungu juga susah 

memahami orang lain sehingga tidak jarang mereka merasa terkucil atau 

terisolasi dari lingkungan sosialnya. 
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Ayah dari anak disabilitas rungu memiliki peran penting sebagai 

tempat pusat untuk mengembangkan pengalaman sosial, emosional, dan 

kognitif anak mereka. namun pada kenyataan ayah dari anak disabilitas 

rungu banyak yang mengalami stres dalam mengasuh anak mereka 

dikarenakan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan anak 

mereka. (PIPP-Siegel et al, 2002) 

Untuk dapat mengoptimalkan pengasuhan ayah yang memiliki 

anak disabilitas rungu ayah perlu mengetahui peran penting pengasuhan 

ayah terhadap perkembangan anak. Abdullah (2010) menjelaskan bahwa 

peran ayah diantaranya: 1) memenuhi kebutuhan finansial anak, 2) teman 

bagi anak- anaknya, 3) memberi kasih sayang dan merawat anak, 4) 

mendidik dan memberi contoh teladan yang baik, 5) memantau atau 

mengawasi dan menegakan aturan yang disiplin, 6) pelindung dari resiko 

atau bahaya, 7) membantu, mendampingi, dan membela jika anak 

menglami masalah, 8) mendukung potensi untuk keberhasilan anak. 

Berbagai peran ayah tersebut bersifat memberikan jaminan, perlindungan, 

dan dukungan bagi anak dalam hal emosi, kognitif dan spiritual  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah 

yang memiliki anak disabilitas rungu memiliki tantangan yang lebih berat 

dalam pengasuhan sedangkan ayah memiliki peran yang sangat penting 

sebagai tempat pusat untuk mengembangkan pengalaman sosial, 

emosional, dan kognitif anak. 
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D. Hubungan Antara Self-efficacy dengan Fathers Involvment pada Ayah 

yang Memiliki Anak Disabilitas Rungu 

Anak disabilitas rungu memiliki karakteristik tersendiri 

ketidakmampuanya dalam berkomunikasi berdampak luas baik dalam 

keterampilan berbahasa, membaca, menulis maupun penyesuain sosial. Anak 

disabilitas rungu yang mengalami hambatan utama dalam mendengar dan 

berbicara.(Somantri dan Sujati,2007). Keadaan yang dialami anak disabilitas 

rungu membuat kebutuhan dan tuntutan pengasuhan ayah pada anak 

disabilitas rungu memerlukan tantangan yang lebih besar dibandingkan 

pengasuhan terhadap anak normal. Tantangan yang dihadapi tentu 

memerlukan keyakinan yang tinggi dalam mengasuh agar ayah mampu 

terlibat langsung dalam pengasuhan. 

Lamb (2010) menjelaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan 

merupakan keikutsertaan positif ayah dalam kegiatan yang berupa interaksi 

langsung dengan anak-anaknya, memberikan kehangatan, melakukan 

pemantauan dan kontrol terhadap aktivitas anak, serta bertanggung jawab 

terhadap keperluan dan kebutuhan anak. Lamb (2004) mengungkapkan 

terdapat empat faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan yaitu motivasi, efikasi diri, dukungan sosial dan stres serta faktor 

institusional. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan adalah Self-efficacy. Bandura (2005) mengungkapkan Self-

efficacy merupakan keyakinan diri manusia pada kemampuan mereka untuk 
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melatih sejumlah ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan 

kejadian-kejadian di lingkungannya. Dalam konteks pengasuhan, efikasi diri 

diartikan sebagai keyakinan atas kompetensi dalam mengasuh, efikasi diri 

pengasuhan menggambarkan keyakinan atau penilaian ayah mengenai 

kemampuan mereka untuk mengorganisasi dan melakukan sekumpulan tugas 

berkaitan dengan pengasuhan anak (Coleman dan Karraker, 2003). 

 Kenyataan bahwa efikasi diri pengasuhan berhubungan dengan 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Hasil Penelitian Des Jardin (2005) 

menunjukkan bahwa pria yang memiliki keyakinan lebih progresif 

melaporkan partisipasi yang lebih besar dalam keterlibatan dalam pengasuhan 

anak dibandingkan pria yang memiliki keyakinan yang lebih rendah. Hasil 

penelitian Jacobs dan Kelley (2006) menunjukan ayah dengan self efficacy 

pengasuhan yang lebih tinggi lebih bersedia untuk terlibat dalam 

membesarkan anak dan self-efficacy pada ayah adalah salah satu prediktor 

penting dari keterlibatan ayah dalam pengasuhan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang 

dihadapi oleh ayah dari anak disabilitas rungu membutuhkan keyakinan diri 

ayah dalam mengasuh. Keyakinan diri yang baik dalam mengasuh akan 

membuat ayah lebih terlibat dalam pengasuhan anak 

 

E. Kerangka Berfikir 

Pada umumnya semua ayah menginginkan kehadiran anak yang sehat 

secara fisik dan psikis. Ayah mengharapkan anak yang normal, sehat, dan 
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cerdas. Ayah memiliki harapan yang positif mengenai anak yang dilahirkan 

oleh istrinya, kenyataan bahwa istrinya melahirkan anak deisabilitas rungu 

menjadi pukulan tersendiri bagi ayah. Anak disabilitas rungu yang mengalami 

hambatan utama dalam mendengar dan berbicara, hal tersebut membuat 

kebutuhan dan tuntutan pengasuhan ayah pada anak disabilitas rungu 

memerlukan tantangan yang lebih besar dibandingkan pengasuhan terhadap 

anak normal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ayah yang memiliki anak 

disabilitas rungu menganggap mengasuh anak disabilitas rungu merupakan 

tantangan berat yang harus mereka jalani, para ayah kurang yakin mampu 

terampil dalam mengasuh anak disabilitas rungu, para ayah mengungkapkan 

bahwa yang lebih terampil dalam mengasuh anak adalah istri mereka dan para 

ayah merasa kesulitan untuk terlibat penuh dalam pengasuhan anak. 

Permasalahan yang dialami ayah tersebut dapat diatasi dengan 

meningkatkan  self-efficacay (efikasi diri) dan father involvement (keterlibatan 

ayah dalam pengasuhan). Meningkatkan self-efficacy pengasuhan dapat 

membuat ayah lebih yakin dan percaya diri untuk berhasil dalam melakukan 

pengasuhan. Apabila seorang ayah memiliki keyakinan yang tinggi mampu 

mengasuh anak maka ayah akan melakukan usaha yang lebih besar untuk 

lebih terlibat dalam pengasuhan. Jadi ketika self-efficacy ayah tinggi maka 

father involvement akan tinggi dan ketika self-efficacy rendah father 

involvement rendah . 
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Kerangka berfikir dalam penelitian ini dijelaskan dengan bagan di 

bawah ini : 

Ayah yang memiliki anak disabilitas 

rungu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

antara self-efficacy dengan father involvement  pada ayah yang memiliki anak 

disabilitas rungu 

Permasalahan: 

1. Mengasuh anak disabilitas rungu 

Merupakan tantangan berat  

2. Sulit menjalin komunikasi dengan anak 

disabilitas rungu 

3. Kurang terampil dalam mengasuh anak 

4. Kurang yakin mampu berhasil 

mengasuh anak disabilitas rungu 

 Self- efficacy 

Dimensi Self-efficacy: 

a. Level 

b. Strength 

c. Generalitation 

Fathers involvement 

  Dimensi 

FathersInvolvement: 

a. Engagement 

b. Accessibility 

c. Responsibilit

y 
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