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Penelitian ini berjudul “Peranan Ibu dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri 

Anak di Desa Kaliasi Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”. 

Menumbuhkan kepercayaandiri adalah sebuah penanaman modal manusia untuk 

masa depan, membekali generasi muda dengan budi pekerti yang luhur dan 

kepercayaandiri yang tinggi pada masa anak. Ibu memiliki peran penting dalam hal 

ini, karena Ibu merupakan individu yang dikenal oleh anak pertama kali. Kebutuhan 

yang diberikan melalui peranan, akan membentuk anak menjadi pribadi yang percaya 

diri dan memberikan kesempatan pada anak untuk menunjukan bahwa dirinya adalah 

sebagian dari orang-orang di sekitarnya. Permasalahan yang diambil dalam penelitian 

ini bagaimana peranan ibu Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Anak Di Desa 

Kaliasin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peranan Ibu Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri anak. 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskptif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara 

peran Ibu dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak. Dari penelitian menunjukan 

Peran ibu terhadap anak dalam menumbuhakn kepercayaan diri anak: 1) sebagai 

pengasuh, 2) pembimbing, 3) tempat curhat, 4) panutan atau role model. Maka dari 

itu ibu berperan dalam membentuk kepribadian anak antara lain: 1) anak terampil 

dalam mengurus diri sendiri, 2) anak mampu mengerjakan tugas sendiri tanpa 

bantuan orang lain, 3) membuat pembiasaan yang positif, 4) bertanggung jawab atas 

pilihannya sendiri, 5) anak memiliki kepercayaan diri untuk memilih kegiatan sendiri 

tidak bergantung pada orang lain,  Faktor pendukungnya yaitu a) suasana hati anak, 

b) kecerdasan anak, c) lingkungan tempat tinggal, d) lembaga pendidikan, e) teman 

sebaya atau sepermainan, f) motivasi dan nasehat dari orang tua,  faktor penghambat 

yaitu: miss comunication, waktu luang atau kesempatan, pengawasan dan bimbingan 

masih kurang. 

Kesimpulan peranan ibu sebagai pengayom dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri anak agar lebih berkualiats dari segi intelektual, sikap kepribadian 

dan keterampilan anak di Desa Kaliasin Kecamatan natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 


