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Abstrak

Artikel ini bertujuan memaparkan mengenai pentingnya efikasi diri ayah
dalam pengasuhan anak usia dini, dan diharapkan dapat memberikan
stimulasi awal dirancangnya intervensi bagi peningkatan efikasi diri ayah
dalam pengasuhan anak usia dini. Tidak dapat dipungkiri bahwa ayah
memiiiki peran yang sangat besar dalam proses pengasuhan. Figur ayah
memiliki peran-peran tertentu yang tidak dapat digantikan oleh figur ibu.
Akan tetapi kenyataannya dalam pengasuhan, terutama anak usia dini,
pengasuhan lebih banyak didominasi oleh figur ibu. Ayah cenderung
kurang berperan sebab merasa kurang memiliki kapasitas sebagai
seorang pengasuh. Dalam survei yang dilakukan, empat responden ayah
sepakat bahwa tugas pengasuhan adalah tugas ayah dan ibu, namun
ketika kebutuhan anak sudah tertangani oleh ibu, ayah merasa tidak
terlalu perlu untuk membantu. Para ayah merasa kurang yakin akan
kemampuannya dalam mengasuh anak, sehingga cenderung merasa
tidak mampu jika harus terlibat banyak dalam pengasuhan anak. Oleh
karena itu bagi para responden porsi terbesar dalam pengasuhan adalah
milik ibu. Perasaan kurang mampu tersebut merupakan pertanda bahwa
ayah kurang memiliki keyakinan diri/ efikasi diri dalam mengasuh anak.
Sementara di sisi lain, efikasi diri ayah dalam pengasuhan, terutama
anak usia dini, jelas sangat dibutuhkan dan memiliki arti yang sangat
penting. Pentingnya peran dan efikasi diri ayah dalam pengasuhan
tersebut diharapkan dapat menstimulasi dilakukannya intervensi untuk
mengembangkan efikasi diri ayah dalam pengasuhan.
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PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan

tumbuh kembang anak (Abdullah, 2009). Ini berarti bahwa baik ibu maupun ayah

memiliki peran yang sama dalam optimalisasi tumbuh kembang anak. Andayani dan

Koentjoro (2004) menyebutkan bahwa pengasuhan bersama Icoparenting

merupakan model pengasuhan yang ideal untuk mengoptimalkan tumbuh kembang

anak. Dalam pengasuhan bersama, kedua orang tua saling melengkapi dan menjadi

model yang lengkap bagi anak-anak. Kerjasama dalam pengasuhan dipandang

sebagai bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Ketika ayah dan ibu
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