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ABSTRAK 

Hanny Gustiyanti, 111211131158, Hubungan antara Parenting Self-Efficacy 
dengan Parenting Stress pada Ibu yang Memiliki Anak dengan Intellectual 
Disability, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2017. 
xix +111 halaman, + 7 lampiran 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
parenting self-efficacy dengan parenting stress pada ibu yang memiliki anak 
dengan intellectual disability. Dalam penelitian ini definisi parenting self-efficacy 
mengacu pada penjelasan dari Coleman & Karraker (2000) dan Parenting Stress 
mengacu pada penjelasan Abidin (1995). Parenting self-efficacy akan dilihat dari 
5 (lima) domain parenting yakni discipline, achievement, recreation, nurturance 
dan health, sedangkan parenting stress akan dilihat dari 3 dimensi yaitu distres 
orangtua, karakteristik anak yang sulit, dan interaksi orang tua dan anak yang 
tidak berfungsi dengan baik. 
 Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 Ibu yang memiliki anak 
dengan intellectual disability di wilayah surabaya. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Data diperoleh dengan menggunakan 
metode survey berupa kuesioner dengan translasi skala Self-Efficacy for 
Parenting Tasks Index (SEPTI) dan parenting stress index-short form (PSI-SF) 
validitas item parenting self-efficacy dan parenting stress diperoleh dari 
professional judgment. Reliabilitas skala parenting self-efficacy sebesar 0,785, 
sedangkan skala parenting stress sebesar 0.872. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan teknik statistik korelasi Product Moment Pearson dengan bantuan 
SPSS 16.0 for windows. 
 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi sebesar -
0,423 dengan signifikans 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara 
signifikansi terdapat hubungan antara parenting self-efficacy dengan parenting 
stress pada ibu yang memiliki anak dengan intellectual disability. Arah hubungan 
kedua variabel adalah negatif, yang menunjukkan semakin tinggi parenting self-
efficacy maka semakin rendah parenting stress, semakin rendah parenting self-
efficacy maka semakin tinggi parenting stress. Kedua variabel tersebut memiliki 
kekuatan hubungan yakni sedang. 
 
Kata Kunci : Parenting self-efficacy, parenting stress, ibu yang memiliki anak 
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