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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Siswa Sekolah Dasar 

1. Perkembangan Masa Kanak-Kanak 

 Rentang usia siswa sekolah dasar berkisar antara 6 tahun hingga 12 

tahun. Pada rentang usia tersebut maka siswa sekolah dasar dapat 

dikategorikan berada di tahap perkembangan masa kanak-kanak pertengahan 

dan akhir. Masa kanak-kanak dibagi menjadi dua periode, yaitu awal masa 

kanak-kanak, sekitar umur 2 tahun – 6 tahun, dan akhir masa kanak-kanak 

sekitar umur 6 tahun- 12 tahun (Rumini & Sundari, 2004). 

 Menurut teori kognitif yang dikemukakan oleh Piaget (dalam Berk, 

2012), siswa sekolah dasar berada di tahap operasional konkret.  Rentang usia 

anak yang berada di tahap operasional konkret (concrete operational stage) 

yaitu dari sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan menandai suatu titik-balik besar 

dalam perkembangan kognitif. Pikiran jauh dari sekedar logika, bersifat 

fleksibel dan lebih teratur dari sebelumnya. Anak – anak berpikir dalam cara 

teratur dan logis hanya ketika berhubungan dengan informasi konkret yang 

mereka terima secara langsung. Operasi mental mereka tidak berkerja baik 

ketika berhadapan dengan gagasan abstrak. Pengalaman bersekolah dapat 

mendorong penguasaan terhadap tugas-tugas menurut Piaget (dalam Berk, 

2012). 
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 Menurut teori psikososial yang dikemukakan oleh Erikson (dalam 

Yulianti, 2013), siswa sekolah dasar berada di tahap usia sekolah (school age). 

Rentang usia anak yang berada di tahap usia sekolah yaitu dari sekitar 6 

hingga 12 tahun. Bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan 

sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya 

sebagai tindakan-tindakan sosial. Pada tahap usia sekolah, perkembangan ego 

yang dihasilkan adalah industry vs inferiority (industri vs inferioritas) 

(Yulianti, 2013). Erikson percaya bahwa perpaduan antara harapan dewasa 

dan dorongan anak pada penguasaan memberikan latar belakang bagi konflik 

psikologis di masa kanak-kanak pertengahan yang bisa secara positif 

diselesaikan ketika anak-anak mengembangkan rasa kompetensi terhadap 

keterampilan dan tugas yang berguna (Berk, 2012). Keterampilan baru yang 

dikembangkan selama periode ini mengarah pada sikap industri (ketekunan 

belajar, aktivitas, produktivitas, semangat, kerajinan, dsb), serta berada di 

dalam konteks sosial. Bila individu gagal dalam menempatkan diri secara 

normal dalam konteks sosial, ia akan merasakan ketidak mampuan dan rendah 

diri. Sekolah dan lingkungan sosial menjadi figur yang berperan penting 

dalam pembentukan ego ini, sementara orangtua  masih berperan penting 

namun tidak lagi sebagai otoritas tunggal (Yulianti, 2013). 

 Secara emosional, kesadaran diri dan kepekaan sosial yang lebih besar 

mendukung meningkatnya kompetensi emosional pada masa kanak-kanak 

pertengahan (Berk, 2012). Anak yang berada pada masa kanak-kanak akhir  

lebih sering mengungkapkan emosi marah dengan menggerutu, murung, dan 
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ungkapan kasar. Walaupun akhir masa kanak-kanak merupakan periode yang 

relatif tenang, ada kalanya anak-anak pada masa tersebut mengalami tekanan 

emosi yang hebat karena kondisi fisik atau lingkungan. Pertama kali masuk 

sekolah, suasana asing, masyarakat yang kurang tanggap, juga dapat 

menyebabkan tekanan emosi pada anak. Untuk mengurangi ketegangan 

emosinya kadang-kadang anak melakukan katarsis emosional dengan cara 

sibuk bermain, tertawa terbahak-bahak, membicarakan permasalahannya 

kepada sahabatnya dan katarsis emosional yang lain yang dapat memenuhi 

kebutuhannya dan membantu mengatasi emosinya seperti yang diharapkan 

masyarakat pada umumnya (Rumini & Sundari, 2004). 

 Pada masa kanak-kanak menengah dan akhir, kehidupan sosial dan 

emosional anak-anak mengalami banyak perubahan. Anak mengalami 

transformasi dalam berelasi dengan orangtua dan teman-teman sebaya, dan 

sekolah juga memperkaya kehidupan akademiknya (Santrock, 2011). Saat 

anak-anak berpindah pada konteks sekolah, teman sebaya, masyarakat, 

hubungan orangtua dan akan mengalami perubahan. Di saat yang sama, 

kesejahteraan anak-anak semakin bergantung pada kualitas interaksi keluarga. 

Ketika anak-anak memperlihatkan bahwa dirinya bisa mengelola aktivitas dan 

tanggung jawab sehari-hari, para orangtua efektif secara bertahap 

memindahkan kendali dari orang dewasa pada anak (Berk, 2012). 

 Pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini, komunitas teman 

sebaya menjadi konteks yang semakin penting bagi perkembangan. Anak-anak 

memperlihatkan hasrat kuat bagi keanggotaan kelompok. Anak membentuk 
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kelompok teman sebaya (peer groups). Penerimaan teman sebaya (peer 

acceptance) mengacu pada kesukaan, sejauh mana seorang anak dianggap 

sebagai rekan sosial yang pantas oleh kelompok rekan sebaya, seperti teman 

sekelas (Berk, 2012). 

 Belajar bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya 

merupakan suatu usaha untuk membangkitkan rasa sosial atau usaha 

memperoleh nilai-nilai sosial. Dalam hal ini guru memegang peranan untuk 

memahami kehidupan sosial dikalangan anak asuhannya, baik di sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat luas. Berdasarkan pengetahuan itu, guru 

akan dapat membantu anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam pergaulan 

dengan teman sebaya (Zulkifli, 2006). Selain itu, selama masa kanak-kanak 

pertengahan dan periode perkembangan lainnya, anak-anak dihadapkan pada 

situasi menantang dan kadang mengancam yang mengharuskan dirinya 

mengatasi stress psikologis (Berk, 2012). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

sekolah dasar berada di tahap perkembangan masa kanak-kanak pertengahan 

dan akhir dengan rentang usia 6 – 12 tahun. Pada tahap perkembangan ini 

siswa sekolah dasar melewati berbagai perkembangan baik secara kognitif, 

sosial, dan emosional yang mana akan berpengaruh pada perkembangan 

selanjutnya. 
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2. Tugas-Tugas Perkembangan Pada Akhir Masa Kanak-Kanak 

Menurut Havighurst (dalam Hurlock, 2003) yang merupakan tugas-

tugas perkembangan yang harus dilewati oleh anak pada akhir masa kanak-

kanak, adalah: 

a. Memperlajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-

permainan yang umum. 

b. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang 

sedang tumbuh. 

c. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. 

d. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. 

e. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, 

menulis, dan berhitung. 

f. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan 

sehari-hari. 

g. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata dan tingkatan 

nilai. 

h. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-

lembaga. 

i. Mencapai kebebasan pribadi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

individu memiliki tugas perkembangan yang harus dapat diselesaikan dengan 

baik termasuk siswa sekolah dasar yang berada pada tahap perkembangan masa 

kanak-kanak pertengahan – akhir. Hal ini penting dilakukan karena selesai atau 
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tidaknya tugas perkembangan pada suatu tahap perkembangan akan 

mempengaruhi perkembangan pada masa-masa selanjutnya. Berikut ini tugas 

perkembangan pada akhir masa kanak-kanak yang berkaitan dengan 

penyesuaian diri pada siswa sekolah dasar, beberapa diantaranya adalah belajar 

menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya dan mengembangkan sikap 

terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Kedua tugas 

perkembangan ini dapat menjadi indikator untuk menilai kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan dirinya, artinya apabila siswa mampu melewati 2 (dua) 

tugas perkembangan ini dengan baik maka secara tidak langsung siswa 

memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik pula. 

3. Syarat-Syarat Masuk Sekolah 

 Anak-anak yang berumur enam atau tujuh tahun dianggap matang 

untuk belajar di sekolah dasar jika (Zulkifli, 2006): 

a. Kondisi jasmani cukup sehat dan kuat untuk melakukan tugas di sekolah 

b. Ada keinginan belajar 

c. Fantasi tidak lagi leluasa dan liar 

d. Perkembangan perasaan sosial telah memadai 

Selain syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas, masih ada 

beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi untuk mengikuti pelajaran, 

yaitu (Zulkifli, 2006): 

a. Fungsi-fungsi jiwa (daya ingatan, cara berfikir, daya pendengaran) harus 

sudah berkembang baik karena kematangan fungsi-fungsi itu diperlukan 

untuk membaca, menulis, dan berhitung. 
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b. Anak telah memperleh cukup pengalaman dalam kehidupan di rumah 

untuk dipergunakan sebagai dasar bagi pengajaran permulaan karena 

pengajaran berpangkal pada apa yang telah diketahui oleh anak-anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika menempuh pendidikan di sekolah 

dasar. Hal ini dikarenakan kekurangan dari salah satu syarat tersebut akan 

menimbulkan kesulitan baik dalam mengikuti pelajaran di sekolah maupun 

menjalani perannya sebagai siswa sekolah dasar.  

 

B. Penyesuaian Diri 

1. Pengertian Penyesuaian Diri 

Istilah “penyesuaian” mengacu pada seberapa jauhnya kepribadian 

seorang individu berfungsi secara efesien dalam masyarakat (Hurlock, 2013). 

Orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik mempelajari berbagai 

keterampilan sosial seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara 

diplomatis dengan orang lain, baik teman maupun orang yang tidak dikenal 

sehingga sikap orang lain terhadap dirinya menyenangkan (Hurlock, 2013). 

Penyesuaian diri secara sosial diartikan sebagai keberhasilan seseorang untuk 

menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap 

kelompoknya pada khususnya (Hurlock, 2013).  

 Secara umum, penyesuaian diri dapat dilihat dari seberapa baik 

individu mampu menguasai diri sendiri dan dapat diterima oleh orang lain. 

Konsep penyesuaian dapat diterapkan selama respon individu berfungsi untuk 
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mengurangi tuntutan dari orang lain. Ketika respon tersebut tidak efisien, tidak 

sehat (yaitu dapat merugikan untuk kesejahteraan pribadi), atau patologis, 

maka itu dapat dikategorikan sebagai ketidakmampuan dalam menyesuaikan 

diri. Penyesuaian diri adalah kesesuaian dengan norma atau standar psikologis 

yang ditentukan dengan mengacu pada hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Norma psikologis ini dapat dianggap sebagai 

kriteria umum dari penyesuaian diri yang baik atau normal (Schneiders, 1960).  

Menurut Sunarto dan Hartono (2013), penyesuaian diri adalah proses 

bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai 

keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Penyesuaian juga 

dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk 

membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, 

sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi 

secara efesien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup 

dengan cara yang adekuat/memenuhi syarat (Sunarto & Hartono, 2013). 

Penyesuaian diri adalah kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan 

memadai terhadap realitas, situasi dan relasi sosial (Kusdiyati, dkk., 2011). 

Penyesuaian diri merupakan variasi dalam kegiatan organisme untuk 

mengatasi suatu hambatan dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan, yaitu 

adanya situasi pemecahan masalah, dimana organisme atau seseorang 

merasakan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipuaskan dengan cara-cara 

biasa. Dalam situasi ini sedemikian tingkah laku diubah, sampai 
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ditemukannya reaksi yang bisa memberikan kepuasan. Selain itu penyesuaian 

diri juga merupakan upaya menegakkan hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan fisik dan sosial (Chaplin, 2011). 

Sedangkan Haber dan Runyon (dalam Indrawati & Fauziah, 2012) 

menyatakan bahwa penyesuaian diri merupakan proses dinamis yang 

bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu agar dari pengubahan 

tingkah laku tersebut dapat terjadi hubungan yang lebih sesuai antara individu 

dan lingkungan. Penyesuaian biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu adjustment 

di lingkungan keluarga, adjustment di lingkungan sekolah dan adjustment di 

lingkungan masyarakat (Kusdiyati, dkk., 2011). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penyesuaian diri yaitu suatu proses dimana individu berupaya untuk 

menguasai kebutuhan dalam dirinya, ketegangan, frustasi, dan konflik, dengan 

tujuan untuk mendapatkan keharmonisan, dan keselarasan antara tuntutan 

lingkungan di mana individu berada dengan tuntutan di dalam dirinya 

sehingga dapat berfungsi secara efesien dalam masyarakat. 

2. Karakteristik Penyesuaian Diri  

Menurut Hurlock (2013), untuk menentukan sejauh mana penyesuaian 

diri anak secara sosial, maka dapat dilihat melalui 4 (empat) kriteria, yaitu : 

a. Penampilan nyata 

Bila perilaku sosial anak, seperti yang dinilai berdasarkan standar 

kelompoknya, memenuhi harapan kelompok, dia akan menjadi anggota 

yang diterima kelompok. 
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b. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok 

Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai 

kelompok, baik kelompok teman sebaya maupun orang dewasa, maka 

secara sosial dianggap orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik. 

c. Sikap sosial 

Anak harus menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap 

orang lain, terhadap partisipasi sosial, dan terhadap perannya dalam 

kelompok sosial, bila ingin dinilai sebagai orang yang dapat menyesuaikan 

diri dengan baik secara sosial. 

d. Kepuasan pribadi 

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik secara sosial, anak 

harus merasa puas terhadap kontak sosialnya dan terhadap peran yang 

dimainkannya dalam situasi sosial, baik sebagai pemimpin maupun 

sebagai anggota. 

Menurut Schneiders (1960), selain mempertimbangkan persyaratan 

akademik, penyesuaian diri sangat dibutuhkan dalam kehidupan individu di 

sekolah. Schneiders mengemukakan 5 (lima) karakteristik penyesuaian diri di 

lingkungan sekolah. Berikut ini karakteristik penyesuaian diri di sekolah yaitu: 

a. Menghormati dan menerima otoritas sekolah sepenuhnya. 

b. Berminat dan berpartisipasi dalam kegiatan dan keberfungsian sekolah.  

c. Membangun hubungan yang baik dengan teman, guru, konselor, dan unsur 

sekolah lainnya. 
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d. Bersedia menerima tanggung jawab. 

e. Membantu sekolah untuk mewujudkan tujuan.  

Sedangkan karakteristik penyesuaian diri menurut Sunarto dan 

Hartono (2013) terdapat dua macam, yaitu: 

a. Penyesuaian Diri Secara Positif 

Mereka yang tergolong mampu menyesuaikan diri secara positif 

ditandai hal-hal sebagai berikut: 

1) Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional 

2) Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis 

3) Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi 

4) Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri 

5) Mampu dalam belajar 

6) Menghargai pengalaman 

7) Bersikap realistis dan objektif 

b. Penyesuaian Diri yang Salah 

Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, dapat 

mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian 

diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba 

salah, tidak terarah, emosional, sikap yang tidak realistic, agresif dan 

sebagainya.  

1) Reaksi bertahan (defence reaction) 

2) Reaksi menyerang (aggressive reaction) 

3) Reaksi melarikan diri (escape reaction) 
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Berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik penyesuian diri, untuk 

mengetahui bagaimana penyesuaian diri siswa maka dalam penelitian ini 

menggunakan 4 (empat) kriteria penyesuian diri anak secara sosial yang 

dikemukakan oleh Hurlock (2013) yaitu: penampilan nyata, penyesuaian diri 

terhadap berbagai kelompok, sikap sosial, dan kepuasan diri. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri 

Menurut Schneiders (1960), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

penyesuaian diri yaitu: 

a. Kondisi fisik dan faktor-faktor penentu, termasuk faktor keturunan, fisik 

konstitusi, saraf, kelenjar, dan otot sistem, kesehatan, penyakit, dan lain 

sebagainya. 

b. Perkembangan dan kematangan, khususnya intelektual, sosial, moral, dan 

kematangan emosional. 

c. Penentu psikologis, termasuk pengalaman, pembelajaran, pengkondisian, 

frustrasi, dan konflik. 

d. Kondisi lingkungan, khususnya rumah, keluarga, dan sekolah. 

e. Penentu budaya, termasuk agama. 

Menurut Kusdiyati, dkk. (2011), penyesuaian diri di lingkungan 

sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lingkungan 

rumah, yaitu pola asuh orangtua dan lingkungan sekolah sendiri, yaitu teman 

sebaya. Sedangkan, beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 

berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penyesuaian diri, 

yaitu: 
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a. Dukungan Sosial  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial 

berpengaruh terhadap penyesuaian diri pada remaja. Untuk mencapai 

penyesuaian diri yang maksimal, remaja di panti asuhan juga memerlukan 

dukungan sosial dari orang-orang terdekat dilingkungannya yaitu dari 

pengasuh dan teman-teman sesama penghuni panti asuhan (Kumalasari & 

Ahyani, 2012). 

b. Efikasi Diri  

Untuk dapat melakukan penyesuaian diri yang baik, tentu saja 

dibutuhkan keyakinan terhadap kemampuan diri dalam melakukan 

aktivitas dengan baik. Dalam ilmu psikologi, keyakinan diri ini disebut 

dengan istilah efikasi diri. Efikasi diri yang tinggi diharapkan dapat 

membantu santri baru melakukan penyesuaian diri di lingkungan pesantren 

dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

efikasi diri maka semakin tinggi pula penyesuaian diri, begitu juga 

sebaliknya semakin rendah efikasi diri maka semakin rendah pula 

penyesuaian diri (Rahmawati, 2015). 

c. Kecerdasan Emosi dan Efikasi Diri  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat 

antara kecerdasan emosi dan self efficacy dalam pemecahan masalah 

penyesuaian diri remaja awal, ada hubungan positif yang kuat antara 

kecerdasan emosi dengan pemecahan masalah penyesuaian diri remaja 

awal, ada hubungan positif yang kuat antara self efficacy dengan 
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pemecahan masalah penyesuaian diri remaja awal (Artha & Supriyadi, 

2013). 

d. Konsep Diri  

Konsep diri merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya 

yang merupakan hasil pengalamannya berinteraksi dengan orang lain yang 

mempunyai arti penting dalam kehidupan orang yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka data disimpulkan 

bahwa variabel konsep diri berkorelasi positif dengan variabel 

penyesuaian diri di sekolah. Artinya, semakin positif konsep diri yang 

dimiliki oleh siswa kelas X maka dengan demikian penyesuaian diri di 

sekolah semakin baik pula. (Ajeng, 2007). 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian diri terdiri dari faktor internal dan eksternal yang 

mana kedua faktor tersebut saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi 

antara satu dengan lain. Faktor internal yang dapat mempengaruhi 

penyesuaian diri yaitu kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, 

penentuan psikologis, dsb. Sedangkan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi penyesuaian diri yaitu kondisi lingkungan (keluarga dan 

sekolah), penentu kultural, dukungan sosial, dsb. Salah satu faktor eksternal 

yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu kondisi lingkungan keluarga, yang 

mana pola kelekatan terhadap orangtua dapat menjadi salah satu aspek yang 

dapat membentuk kondisi lingkungan keluarga yang akan mempengaruhi 

penyesuaian diri individu. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Rohmaniyah (2010) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh gaya 

kelekatan (aman, ambigu, dan menghindar) terhadap penyesuaian sosial. 

 

C. Kelekatan (Attachment) 

1. Pengertian Kelekatan (Attachment) 

Istilah kelekatan (attachment) untuk pertama kalinya dikemukakan 

oleh seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby 

(dalam Ervika, 2005). Secara umum, kelekatan adalah ikatan emosional yang 

dibentuk individu dengan pengasuh mereka selama masa kanak-kanak mereka 

(Malekpour, 2007). Menurut Appleyard dan Berlin (2007), kelekatan adalah 

ikatan emosional yang unik dan abadi antara anak dan orangtuanya. Menurut 

Bowlby (dalam Santrock, 2002), kelekatan adalah adanya suatu relasi atau 

hubungan antara figur sosial tertentu yang dianggap mencerminkan 

karakteristik relasi yang unik. Sedangkan menurut Ainsworth dan Bell (1970), 

kelekatan didefinisikan sebagai ikatan emosi atau rasa kasih sayang antara 

satu orang yang terbentuk di antara dirinya dengan yang lain yang memiliki 

ikatan tertentu dimana mereka bersama-sama dalam ruang dan bertahan dalam 

jangka waktu yang lama.  

Kelekatan adalah ikatan afeksi kuat yang dimiliki individu dengan 

orang tertentu dalam hidupnya sehingga membuat individu merasa senang bila 

berinteraksi dengan mereka dan nyaman bila mereka berada di dekatnya di 

masa-masa tertekan (Berk, 2012). Kelekatan adalah ikatan emosional abadi 

dan resiprokal antara bayi dan pengasuhnya, yang sama-sama memberikan 
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kontribusi terhadap kualitas hubungan antara pengasuh dan bayi. Kelekatan 

memiliki nilai adaptif bagi bayi, memastikan kebutuhan psikososial dan 

fisiknya terpenuhi. Merujuk pada teori etologis, bayi dan orangtua memiliki 

kecenderungan untuk menempel satu dengan yang lain, dan kelekatan 

memberikan daya tahan hidup bagi bayi (Papalia, 2010).  

Tingkah laku lekat dianggap sebagai bentuk perilaku sosial yang sama 

pentingnya dengan perilaku 'kawin' dan perilaku pengasuhan orangtua 

(Bowlby, 1982). Ciri perilaku kelekatan yaitu berusaha untuk memperoleh dan 

mempertahankan kedekatan dengan obyek kelekatan, yang berkisar dari 

kontak fisik dalam keadaan tertentu untuk berinteraksi atau berkomunikasi 

dalam beberapa jarak tertentu dan dalam keadaan yang lainnya (Ainsworth & 

Bell, 1970). Perilaku lekat merupakan perilaku yang mendorong kedekatan 

atau kontak (Ainsworth & Bell, 1970). Kelekatan dimediasi oleh berbagai 

macam perilaku yang berbeda yang mana yang paling terlihat jelas adalah 

menangis, memanggil, mengoceh, tersenyum, menempel, dan bergerak seperti 

mendekati, mengikuti, dan mencari (Bowlby, 1982).  

Pola asuh yang dibentuk oleh orangtua dapat membentuk ikatan emosi 

antara orangtua dengan anak. Macam-macam sikap orangtua dalam 

pengasuhan anak, dilihat dari cara orangtua merespon dan memenuhi 

kebutuhan anak, akan membentuk suatu ikatan emosional antara anak dengan 

orangtua sebagai figur pengasuh. Ikatan emosi yang terbentuk antara anak dan 

orangtua sebagai figur pengasuh oleh Bowlby disebut sebagai kelekatan atau 

attachment (Yessy, 2003 dalam Indrawati & Fauziah, 2012).  



 
 

 
 

34 

Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang 

bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai 

arti khusus, dalam hal ini biasanya hubungan ditujukan pada ibu atau 

pengasuhnya (Ervika, 2005). Hubungan yang dibina bersifat timbal balik, 

bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak 

tampak dalam pandangan anak (Ervika, 2005). Kelekatan mengacu pada aspek 

hubungan antara orangtua yang memberikan anak perasaan aman, terjamin 

dan terlindung serta memberikan dasar yang aman untuk mengeksplorasi 

dunia (Puryanti, 2013). 

Berdasarkan teori Bowlby (dalam Sarwono, 2015), anak memiliki 

bawaan untuk lekat dengan pengasuh utamanya. Hal ini merupakan salah satu 

strategi agar anak dapat bertahan hidup, dimana bayi memiliki kesempatan 

bertahan hidup yang lebih besar apabila ia dekat dengan ibu atau pengasuh 

yang dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan (Sarwono, 2015). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelekatan adalah ikatan emosional antara anak dan figur pengasuhnya 

khususnya orangtua yang saling mengikat satu sama lain dan memberikan rasa 

aman serta kenyamanan diantara mereka yang bersifat timbal balik dan 

bertahan cukup lama. 

2. Tahap-Tahap Kelekatan  

Menurut Bowlby (dalam Berk, 2012), hubungan antara bayi dan 

orangtua bermula sebagai rangkaian sinyal bawaan yang memanggil orang 

dewasa agar mendekat pada bayi. Seiring waktu, ikatan kasih sayang sejati 
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berkembang, dengan dukungan kemampuan kognitif dan emosional baru serta 

riwayat pengasuhan hangat dan peka. Menurut Berk (2012) kelekatan 

berkembang dalam empat tahap, yaitu: 

a. Fase prakemelekatan (sejak lahir hingga 6 minggu). 

Sinyal bawaan, seperti memegang, tersenyum, menangis, dan 

menatap mata orang dewasa, berperan membawa bayi baru lahir 

melakukan kontak dekat dengan manusia lain yang menghiburnya. Bayi di 

usia ini mengenali bau dan suara ibunya sendiri. Akan tetapi, bayi itu 

belum mengalami kelekatan pada si ibu karena masih tidak masalah bila 

ditinggal bersama orang dewasa tidak dikenal. 

b. Fase “pembentukan kemelekatan” (6 minggu hingga 6-8 bulan). 

Selama fase ini, bayi memberikan respons berbeda pada seorang 

pengasuh akrab ketimbang orang asing. Ketika bayi belajar bahwa 

tindakannya memengaruhi perilaku orang-orang di sekitar, bayi mulai 

mengembangkan rasa percaya dengan harapan bahwa pengasuh akan 

merespon saat diberikan sinyal, tetapi bayi masih belum bisa memprotes 

saat terpisah darinya. 

c. Fase kemelekatan “tegas” (6-8 bulan hingga 18 bulan-2 tahun). 

Pada fase ini, kelekatan pada pengasuh akrab sudah terlihat. Bayi 

memperlihatkan kecemasan untuk berpisah, marah bila ditinggalkan oleh 

pengasuh terpercayanya.  Selain memprotes kepergian orangtua, bayi usia 

lebih tua dan balita berupaya keras agar orangtuanya tidak pergi. Anak 

mendekati, mengikuti, dan naik ke pangkuan orangtua saat orang lain 
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hadir. Anak menggunakan pengasuh akrabnya sebagai titik tolak aman 

bagi eksplorasinya. 

d. Pembentukan hubungan timbal balik (18 bulan-2 tahun dan seterusnya). 

Di akhir tahun kedua, pertumbuhan pesat dalam representasi dan 

bahasa membantu balita memahami sejumlah faktor yang mempengaruhi 

datang dan perginya orangtua serta memprediksikan kedatangan kembali. 

Akibatnya, protes pada keterpisahan menjadi berkurang.  

Menurut Bowlby (dalam Berk, 2012), dari pengalaman anak dalam ke 

empat fase ini, anak-anak menciptakan ikatan afeksi kekal dengan pengasuh 

yang dapat digunakan sebagai basis rasa aman di tengah ketidakhadiran 

orangtua. Seiring perkembangan kognitif dan pengalaman hubungan dekat 

berkelanjutan, model kerja internal ini berkembang menjadi sebuah 

representasi yang lebih luas dan komlpleks. Anak-anak mengubahnya saat 

berinteraksi dengan orangtua dan membentuk ikatan lain dengan orang 

dewasa, saudara dan teman (Berk, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak 

melewati dan memiliki pengalaman dari tahap-tahap kelekatan yang akan 

membentuk ikatan afeksi yang kekal dengan pengasuhnya dan akan 

mempengaruhi bagaimana anak dalam membentuk ikatan lain selain orangtua.   

3. Pola Kelekatan 

Pola kelekatan adalah suatu konsep yang berasal dari teori kelekatan 

John Bowlby dan mengacu pada cara khas seseorang untuk berhubungan 

dalam pengasuhan yang intim dan menerima hubungan dengan ''figur 
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kelekatan'', dalam hal ini yaitu melibatkan orangtua, anak, dsb (Levy, dkk., 

2011). Konsep ini melibatkan kepercayaan seseorang terhadap ketersediaan 

figur kelekatan untuk digunakan sebagai dasar rasa aman bagi seseorang 

sehingga dapat dengan bebas mengeksplor dunianya jika tidak dalam kesulitan 

seperti tempat yang aman bagi seseorang untuk mencari dukungan, 

perlindungan, dan kenyamanan pada masa-masa yang sulit (Levy, dkk., 2011). 

Sedangkan menurut Baron & Byrne (2005), pola kelekatan adalah derajat 

keamanan yang dialami dalam hubungan interpersonal. 

Ada dua pola dasar kelekatan yaitu kelekatan aman (secure 

attachment) dan kelekatan tidak aman (insecure attachment) (Appleyard & 

Berlin, 2007; dan Malekpour, 2007). Kelekatan yang tidak aman itu sendiri 

memiliki tiga tipe yang berbeda yaitu insecure-resistant attachment (kelekatan 

tidak aman-ambigu), insecure-avoidant attachment (kelekatan tidak aman-

menghindar), dan disorganized/disoriented attachment (kelekatan tidak 

terarah/tidak terorganisir) (Appleyard & Berlin, 2007; Malekpour, 2007).  

a. Kelekatan Aman (Secure Attachment) 

Faktor utama yang mendorong kelekatan aman adalah perilaku 

mengasuh anak. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pengasuhan 

yang sensitif dan responsif akan mengembangkan kelekatan aman. 

Kelekatan aman dicirikan oleh kemampuan anak untuk menggunakan 

orangtuanya sebagai sumber kenyamanan dan “dasar rasa aman” untuk 

bereksplorasi. Prinsip utama teori kelekatan adalah ketergantungan 

mengarah pada kemandirian. Dengan kata lain, hanya pada saat seorang 
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anak merasa percaya dengan keberadaan orangtuanya, dia bisa 

bereksplorasi dan bermain sendiri (Appleyard & Berlin, 2007).  

Orangtua dan anak harus mencapai dua tujuan dasar yang berfungsi 

sebagai dasar untuk membentuk hubungan yang hangat antara orangtua 

dan anak, yaitu 1) Pembentukan kepercayaan (basic of trust) semenjak 

bayi, hal ini akan terbentuk jika orangtua selalu ada kapanpun bayi 

membutuhkan. 2) Memberikan penghargaan terhadap regulasi emosi, yang 

mana dalam mengekspresikan perasaanya, terus menerus yang didasarkan 

dengan pola fisiologis. Bila kedua tujuan ini berhasil dipenuhi, 

kemungkinan anak akan mengalami hubungan kelekatan yang memuaskan 

dengan pengasuhnya. Selanjutnya, anak yang mengalami hubungan 

kelekatan yang memuaskan dengan pengasuhnya mungkin lebih memiliki 

kecenderungan untuk menjelajahi lingkungan sekitar, dipandu oleh rasa 

percaya bahwa pengasuhnya akan berada di sana, bertindak sebagai dasar 

rasa aman (Malekpour, 2007). 

Anak dengan kelekatan yang aman (secure attachment) ditandai 

dengan keaktifan mereka dalam bermain dan juga dalam mencari kontak 

saat merasa tertekan ketika terjadinya perpisahan yang singkat, mereka 

dengan mudah terhibur dan segera kembali bermain (Bowlby, 1982). 

Seorang anak dengan kelekatan aman akan lebih memungkinkan untuk 

percaya diri dan tangguh saat dihadapkan dengan tekanan teman sebaya. 

Ini dapat dipercaya bahwa ikatan yang aman menyebabkan kesehatan 

psikologis dan ketahanan terhadap stres yang dialami selama hidup 
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(Thompson, 2000 dalam Malekpour, 2007). Model perkembangan 

psikoneurobiologis menunjukkan hubungan langsung antara kelekatan 

aman dengan perkembangan fungsi pengaturan otak kanan yang efesien 

dan kesehatan mental anak yang adaptif (Malekpour, 2007). 

Menurut  Appleyard dan Berlin (2007), bentuk perilaku orang tua 

yang biasanya berkaitan dengan kelekatan yang aman yaitu: 1) pengasuhan 

yang sensitif dan responsif, 2) jelas, konsisten, harapan yang sesuai 

dengan perkembangan dan memberikan pengawasan, 3) bersikap hangat, 

berinteraksi secara positif, dan memberikan respon verbal yang baik, 4) 

melihat anak sebagai individu yang unik, memahami anak (yaitu, mengapa 

dia melakukan, apa yang dia lakukan)", 5) "holding the child in mind" 

(yaitu, kesadaran dan kemampuan untuk menggambarkan perasaan anak 

dan respon orang tua terhadap anak). 

Sedangkan perilaku bayi dan anak-anak yang berkaitan dengan 

kelekatan yang aman menurut Appleyard dan Berlin (2007) yaitu: 1) 

berekplorasi dengan nyaman di hadapan figur kelekatan, 2) saat merasa 

gelisah atau terluka, anak pergi menuju figur kelekatan untuk memperoleh 

kenyamanan (yaitu, bukan orang asing), 3) mencari bantuan bila 

dibutuhkan, 4) kesediaan untuk memenuhi permintaan untuk mengurangi 

konflik, 5) tidak begitu membutuhkan kontrol dan pengarahan yang 

berlebihan dari pengasuh. 
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b. Kelekatan Tidak Aman (Insecure Attachment) 

Pengasuhan orangtua yang tidak sensitif, menolak, atau tidak 

konsisten biasanya dikaitkan dengan kelekatan yang tidak aman 

(Appleyard & Berlin, 2007). Beberapa anak mengembangkan ikatan 

emosional dengan orang tua atau figur pengasuh yang tidak responsif, 

menolak, sangat tidak menentu atau kasar, hal ini dapat menjadi sumber 

gangguan yang serius pada masa kecil (Greenough, 2001 dalam 

Malekpour, 2007). Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang 

tumbuh dari lingkungan yang tidak responsif, marah, dan hal lainnya yang 

berkenaan dengan kelekatan tidak aman, akan memiliki perasaan yang 

rentan yang menetap didalam dirinya (Warren et al, 1997 dalam 

Malekpour, 2007). 

Kelekatan yang tidak aman dikarakteristikkan dengan 

ketidakmampuan anak menggunakan orangtuanya untuk memperoleh 

kenyamanan atau sebagai dasar rasa aman (Appleyard & Berlin, 2007). 

Anak yang memiliki hubungan kelekatan yang tidak aman menunjukkan 

beberapa sikap dan perilaku seperti jarang tersenyum, mengabaikannya 

saat bersama, dan kualitas berbagi perasaan yang rendah pada ibu atau 

figur kelekatan mereka. Mereka juga lebih banyak marah, melakukan 

kekerasan fisik, dan tidak mematuhi ibu atau figur kelekatan mereka dan 

tidak menggunakan ibu atau figur kelekatan secara efektif untuk 

mendapatkan bantuan saat mengalami kesulitan (Londervill and Main; 

Matas, dkk., dalam Malekpour, 2007).  Menurut Stovall (dalam Malekpour 
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2007), jika kelekatan yang dikembangakan bersifat tidak aman, anak  

biasanya akan merespons ketidakhadiran ibu dengan buruk.  

Model perkembangan psikoneurobiologis menunjukkan hubungan 

langsung antara kelekatan tidak aman dengan fungsi pengaturan otak 

kanan yang tidak efisien dan kesehatan mental anak yang maladaptif 

(Malekpour, 2007). Berikut ini tipe-tipe kelekatan tidak aman yang 

berakar pada konsep teori Bowlby (1982) yang selanjutnya dikembangkan 

oleh Appleyard & Berlin (2007) dan Malekpour (2007), yaitu: 

1) Kelekatan Tidak Aman - Ambigu (Insecure-Resistant Attachment), 

yaitu menunjukkan perilaku anak yang terlalu bergantung, 

menunjukkan kesulitan terhadap adanya perpisahan dan bermain 

sendiri (Appleyard & Berlin, 2007; Malekpour, 2007). Saat kesal dia 

mencoba mendekati pengasuh, tapi hanya untuk melampiaskan 

kemarahan dan menolak kontak (Malekpour, 2007). Anak dengan pola 

kelekatan ini biasanya merasa kebingungan antara mencari kedekatan 

dan kontak dengan figur kelekatannya (orangtua), menolak kontak atau 

berinteraksi dengannya (Bowlby, 1982). 

2) Kelekatan Tidak Aman - Menghindar (Insecure-Avoidant Attachment), 

yaitu menunjukkan perilaku anak kurang bergantung, seperti terlepas 

dari orang tua dan hampir tidak memperhatikannya / tidak protes saat 

berpisah. "Kemandirian" seperti itu pada bayi atau anak-anak 

terkadang dipuji, yang mana biasanya perkembangannya tidak tepat 

(Appleyard & Berlin, 2007; Malekpour, 2007). Anak biasanya 
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mengalihkan perhatian, menjelajah secara aktif saat ibu atau figur 

kelekatannya tidak berada di dekatnya. Namun, ketika ibu atau figur 

kelekatannya kembali ke ruangan, dia mengabaikan dan mengalihkan 

pandangannya dan bergerak menjauh jika ibu atau figur kelekatannya 

mendekat (Lyons dan Zeanah,1993 dalam Malekpour, 2007). Anak 

dengan pola kelekatan ini ditandai dengan menghindari figur kelekatan 

(orangtua) saat bertemu (Bowlby, 1982). Banyak dari mereka yang 

memperlakukan orang asing dengan cara yang lebih ramah daripada 

orangtua mereka sendiri (Bowlby, 1982). 

3) Kelekatan Tidak Terorganisir / Tidak Terarah (Disorganized / 

Disoriented Attachment), yaitu mengacu pada anak-anak yang tampak 

ketakutan atau tidak terorganisir di hadapan orang tua mereka 

(Appleyard & Berlin, 2007). Kelekatan ini dapat dikarakteristikkan 

dengan anak yang menunjukkan perilaku disorganisasi atau 

disorientasi, seperti ekspresi bingung, kaku, gerakan yang tidak 

terarah, atau pola interaksi yang bertentangan dengan pengasuh. 

Sebagian besar dari anak-anak ini memiliki riwayat penganiayaan dan 

mungkin menunjukkan rasa takut pada pengasuh (Naglieri & 

Goldstein, 2011). Pola ini untuk pertama kalinya diidentifikasi melalui 

riset yang dilakukan oleh Main dan Solomon (1986) (Papalia, dkk., 

2010). 

Menurut Appleyard dan Berlin (2007), perilaku orang tua yang 

biasanya berkaitan dengan kelekatan yang tidak aman yaitu: 1) 
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mengganggu usaha anak dalam bereksplorasi, 2) perilaku orangtua yang 

tidak jelas, tidak konsisten, ekspektasi yang terlalu berlebihan terhadap 

anak dan terlalu mengawasi, 3) mengabaikan kebutuhan dan isyarat anak, 

4) respon yang tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan, 5) perilaku 

bermusuhan, mengancam, dan menakutkan, 6) memprioritaskan kebutuhan 

orang tua daripada anak, 7) berperilaku seperti anak kecil atau 

memperlakukan anak seolah-olah anak yang bertanggung jawab (yaitu 

pertukaran peran), 8) penarikan diri, ditandai dengan ketakutan dan 

keragu-raguan ketika berada di sekitar anak, 9) adanya perilaku seksual 

yang kurang wajar atau terlalu dekat dengan anak. 

Sedangkan perilaku bayi dan anak-anak yang berkaitan dengan 

kelekatan yang tidak aman menurut Appleyard dan Berlin (2007), yaitu: 1) 

ketergantungan yang berlebihan, 2) sikap anak yang pemalu, menarik diri, 

atau ketidakpercayaan, 3) gagal mencari kontak dan gagal memperoleh 

kenyamanan dari seseorang saat dibutuhkan, 4) terlalu ramah atau mencari 

kontak tanpa milih-milih (termasuk yang tidak kenal), 5) memiliki sifat 

yang suka menghukum atau perilaku 'bossy' (suka memerintah), 6) lebih 

mementingkan kesejahteraan orang tua (yaitu, pembalikan peran), 7) 

disorientasi atau ketakutan di hadapan orang tua, seperti mendekat sambil 

berpaling, diam, dan kaku, 8) memiliki kecenderungan perilaku seksual. 

Merujuk pada konsep mengenai teori kelekatan Bowlby yang 

dikembangkan oleh Ainsworth, maka ditemukan 3 (tiga) pola kelekatan 

utama. Di samping itu, riset lainnya yang dilakukan oleh Main dan Solomon 
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(1986) mengidentifikasi pola ke empat. Empat pola kelekatan tersebut yaitu 

(Papalia, dkk., 2010; Berk, 2012; dan Crain, 2007): 

a. Kelekatan Aman (Secure Attachment) 

Bayi dengan kelekatan yang aman (secure attachment) menangis 

atau memprotes ketika si ibu meninggalkannya dan menyambut dengan 

gembira ketika si ibu kembali (Papalia dkk., 2010). Ketika orangtua 

kembali, anak aktif mencari kontak dan tangisan berkurang seketika (Berk, 

2012). Anak menjadikan sang ibu sebagai dasar rasa aman (secure base), 

mengizinkan sang ibu untuk pergi dan bereksplorasi akan tetapi kembali 

untuk memberikan keyakinan. Anak ini biasanya kooperatif dan terbebas 

dari rasa marah (Papalia dkk., 2010). Ibu digunakan sebagai dasar 

eksplorasi. Anak berada dekat ibu untuk beberapa saat kemudian 

melakukan eksplorasi, anak kembali pada ibu ketika ada orang asing, tapi 

memberikan senyuman apabila ada ibu di dekatnya. (Crain, 2007). 

b. Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment)  

Bayi jenis ini tampak tidak tanggap terhadap kehadiran orangtua. 

Ketika orangtua pergi, anak biasanya tidak merasa tertekan, dan reaksi 

anak pada orang asing sangat mirip dengan reaksi anak pada orangtua 

(Berk, 2012). Bayi dengan keterikatan yang dihindari (avoidant 

attachment) jarang menangis ketika si ibu pergi, dan mengacuhkan sang 

ibu ketika ia kembali (Papalia dkk., 2010). Ketika berjumpa kembali, anak 

menghindar atau lambat menyapa orangtua, dan bila hendak digendong 

kerap kali tidak mau (Berk, 2012). Anak cenderung marah dan selalu 
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terburu-buru sehingga tidak dapat diikuti ketika menginginkan sesuatu 

(Papalia dkk., 2010). Anak menolak kehadiran ibu, menampakkan 

permusuhan, kurang memiliki resiliensi ego dan kurang mampu 

mengekspresikan emosi negatif (Crain, 2007). 

c. Kelekatan Ambigu (Ambivalent Attachment) 

Sebelum berpisah, bayi jenis ini mencari kedekatan dengan 

orangtua dan kerap kali tidak mau melakukan eksplorasi (Berk, 2012). 

Bayi dengan keterikatan yang ambigu (ambivalent attachment) menjadi 

cemas walaupun sang ibu belum meninggalkan tempat tersebut dan 

menjadi sangat kecewa ketika ia benar-benar pergi. Ketika si ibu kembali, 

sang bayi menunjukkan sikap ambivalensi mereka dengan berusaha 

mencari kontak dengan sang ibu dan pada saat yang bersamaan menolak 

sang ibu dengan menendang dan berteriak (Papalia dkk., 2010). Banyak 

dari anak terus menangis setelah digendong dan sulit ditenangkan (Berk, 

2012). Bayi-bayi begitu lengket dengan sang ibu sampai tidak mau 

mengeksplorasi ruangan bermain sama sekali dan mampu 

mengekspresikan emosi negatif namun dengan reaksi yang berlebihan 

(Crain, 2007). 

d. Kelekatan Tidak Terorganisir dan Tidak Terarah (Disorganized-

Disoriented Attachment) 

Pola ini mencerminkan rasa tidak aman paling besar (Berk, 2012). 

Bayi dengan pola yang tidak terorganisir sering sekali menunjukkan pola 

perilaku yang tidak konsisten dan berlawanan. Anak menyambut ibu 
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dengan gembira ketika si ibu kembali, namun kemudian menjauh atau 

mendekati tanpa memandang kepadanya (Papalia dkk., 2010). Saat 

bertemu kembali, anak jenis ini memperlihatkan sikap bingung dan 

bertentangan, misalnya memalingkan muka saat orangtua sedang 

memegang anak atau mendekati orangtua dengan emosi datar dan tertekan. 

Kebanyakan anak ini memperlihatkan ekspresi wajah bingung. Sebagian 

anak menjerit setelah ditenagkan atau memperlihatkan sikap tubuh aneh 

dan kaku (Berk, 2012). Pola ini mungkin adalah pola dengan tingkat rasa 

aman paling rendah dan mayoritas terjadi pada anak dengan ibu yang 

kurang sensitive, intrusive, atau melecehkan (Carlson, 1998 dalam Papalia, 

2010). 

Berdasarkan penjelasan mengenai pola kelekatan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) pola kelekatan yang 

dikemukakan oleh Appleyard & Berlin (2007) dan Malekpour (2007) yang 

merujuk pada konsep teori Bowlby (1982), yaitu:  

a. Kelekatan Aman (Secure Attachment) 

Kelekatan aman merupakan kelekatan yang bersifat aman dan 

positif. Anak dengan kelekatan aman ditandai dengan beberapa sikap dan 

perilaku seperti bereksplorasi dengan nyaman di hadapan figur kelekatan, 

menggunakan orangtuanya sebagai sumber kenyamanan (secure base), 

mencari bantuan pada orangtua bila dibutuhkan, bersedia memenuhi 

permintaan orangtua dan tidak membutuhkan kontrol yang berlebihan dari 

orangtua. 
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b. Kelekatan Ambigu (Ambivalent Attachment) 

Kelekatan ambigu merupakan kelekatan yang bersifat tidak aman 

dan negatif. Anak dengan kelekatan ambigu ditandai dengan sikap dan 

perilaku yang terlalu bergantung pada orangtua sehingga sulit 

bereksplorasi, mengalami kebingungan dalam memperoleh atau menjauhi 

kontak dengan orangtua dan menunjukkan perilaku tidak konsisten saat 

merasa kesal dengan orangtua. 

c. Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) 

Kelekatan menghindar merupakan kelekatan yang bersifat tidak 

aman dan negatif. Anak dengan kelekatan menghindar ditandai dengan 

sikap dan perilaku tidak menunjukkan kedekatan dengan orangtua, aktif 

bereksplorasi saat orangtua tidak berada di dekatnya, menunjukkan 

permusuhan saat orangtua berada didekatnya dan menunjukkan sikap lebih 

bersahabat dengan orang asing dibandingkan dengan orangtuanya.  

d. Kelekatan Tidak Terorganisir- Tidak Terarah (Disorganized - Disoriented 

Attachment). 

Kelekatan tidak terorganisir- tidak terarah merupakan kelekatan yang 

bersifat tidak aman dan negatif. Anak dengan kelekatan ini ditandai 

dengan sikap dan perilaku takut pada orangtua dan menunjukkan perilaku 

disorganisasi / disorientasi. 

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kelekatan 

Menurut Woodhead dan Oates (2007), terdapat beberapa faktor yang  

mempengaruhi kelekatan, yaitu: 
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a. Pengasuhan yang berarti 

Pengasuh yang sensitif dan responsif adalah seseorang yang melihat 

dunia dari sudut pandang sang anak dan berusaha untuk lebih memenuhi 

kebutuhan anak dibandingkan diri mereka sendiri. 

b. Interaksi antara anak dan orangtua 

Idealnya, anak-anak harus memiliki banyak kesempatan untuk 

berinteraksi dengan pengasuh mereka (orangtua) dalam berbagai konteks 

fungsional. 

c. Masalah keuangan 

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang secara ekonomi kurang 

beruntung lebih memungkinkan memiliki perkembangan yang kurang baik 

daripada anak-anak yang tumbuh di bawah keadaan ekonomi lebih 

diuntungkan. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Rentang usia siswa sekolah dasar berkisar antara 6 tahun hingga 12 tahun. 

Pada rentang usia tersebut maka siswa sekolah dasar dapat dikategorikan berada 

di tahap perkembangan masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Pada masa ini, 

anak telah dihadapkan dengan lingkungan sosialnya, termasuk sekolah. Mereka 

mengalami transformasi dalam berelasi dengan orangtua dan teman-teman sebaya, 

dan sekolah juga memperkaya kehidupan akademik mereka (Santrock, 2011).  

Oleh karena itu, anak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya, khususnya lingkungan sekolah. Menurut Sunarto dan 
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Hartono (2013), penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai 

keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. 

Penyesuaian diri di sekolah sangat penting bagi siswa, karena siswa yang 

mampu menyesuaikan diri di sekolah biasanya mampu mencapai prestasi belajar, 

sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Adhiambo, dkk (2011) yang 

menunjukkan bahwa perbedaan penyesuaian diri di sekolah dapat terlihat apakah 

siswa tersebut berprestasi tinggi atau berprestasi rendah. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk melihat tingkat pencapaian ketika mempertimbangkan penyesuaian 

diri siswa di sekolah. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang anak 

dalam menyesuaikan diri yaitu kondisi lingkungan keluarga. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Schneiders (1960), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

penyesuaian diri yaitu kondisi lingkungan, khususnya rumah, keluarga, dan 

sekolah. Kondisi lingkungan keluarga terbentuk melalui hubungan antar anggota 

keluarga, termasuk hubungan antara anak dan orangtua.  

Pada tahap perkembangan masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak 

sudah membentuk dan mengembangkan ikatan emosional dengan figur 

kelekatannya yaitu orangtua melalui hubungan mereka yang terjadi dalam sehari-

hari. Ikatan emosional antara anak dan orangtua ini bersifat timbal balik dan 

bertahan cukup lama. Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan 

yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang 

mempunyai arti khusus, dalam hal ini biasanya hubungan ditujukan pada ibu atau 

pengasuhnya (Ervika, 2005). 



 
 

 
 

50 

Kelekatan merupakan ikatan emosional antara anak dengan figur 

pengasuhnya yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pada anak. 

Bentuk kelekatan yang terjalin antara anak dan figur pengasuhnya biasanya 

berasal dari pola hubungan yang dikembangkan di dalam keluarga. Seorang anak 

yang memiliki hubungan yang baik di dalam keluarga biasanya mengembangkan 

pola kelekatan yang baik terhadap figur pengasuhnya (orangtua). Kelekatan terdiri 

atas 4 (empat) pola yaitu kelekatan aman (secure attachment),  kelekatan tidak 

aman-ambigu (insecure-resistant attachment), kelekatan tidak aman-menghindar 

(insecure-avoidant attachment) dan kelekatan tidak terorganisir/ tidak terarah 

(disorganized/disoriented attachment) (Appleyard & Berlin, 2007; dan 

Malekpour, 2007). Pola kelekatan yang bersifat positif dan aman yaitu kelekatan 

aman, sedangkan pola lainnya yaitu kelekatan ambigu, kelekatan menghindar dan 

kelekatan tidak terorganisir/tidak terarah bersifat negatif dan tidak aman. 

Anak yang memiliki kelekatan aman (secure attachment) dengan orangtua 

biasanya menghasilkan individu yang berkualitas dalam menghadapi 

lingkungannya serta mampu meyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarifa dan Indrawati (2017) 

yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kelekatan 

aman terhadap ibu dan penyesuaian diri pada mahasiswa tahun pertama Fakultas 

Psikologi Universitas Diponegoro. Semakin tinggi kelekatan aman terhadap ibu 

maka semakin baik kemampuan penyesuaian diri, dan sebaliknya, semakin rendah 

kelekatan aman terhadap ibu maka kemampuan penyesuaian diri semakin buruk. 
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Selanjutnya, kelekatan tidak aman (insecure attachment) berpengaruh 

pada kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rohmaniyah (2010) yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kelekatan ambigu (cemas) 

dan kelekatan menghindar terhadap penyesuaian sosial. Hal ini berarti anak 

dengan kelekatan tidak aman yang tinggi akan memiliki kemampuan penyesuaian 

diri terhadap lingkungan sosial yang rendah . 

Hubungan di dalam keluarga, khususnya hubungan anak dan orangtua 

merupakan dasar kemampuan bagi anak dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan barunya yaitu di sekolah. Seorang anak dengan kelekatan positif 

terhadap orangtuanya biasanya akan merasa dirinya lebih aman dan bersikap 

positif terhadap lingkungan sosialnya, termasuk di lingkungan sekolah. Mereka 

juga biasanya menunjukkan hubungan yang terjalin baik dan mampu berinteraksi 

dengan orang-orang di sekitarnya.  

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pola kelekatan yang dimiliki dan 

dikembangkan oleh anak terhadap orangtua berpengaruh pada kemampuan anak 

dalam menyesuaikan diri di lingkungan sekolahnya. 
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E. Hipotesis 

Berikut ini hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Terdapat hubungan antara pola kelekatan aman terhadap orangtua dengan 

penyesuaian diri pada siswa di sekolah dasar.  

2. Terdapat hubungan antara pola kelekatan ambigu terhadap orangtua dengan 

penyesuaian diri pada siswa di sekolah dasar.  

3. Terdapat hubungan antara pola kelekatan menghidar terhadap orangtua 

dengan penyesuaian diri pada siswa di sekolah dasar.  

4. Terdapat hubungan antara pola kelekatan tidak terorganisir/tidak terarah 

terhadap orangtua dengan penyesuaian diri pada siswa di sekolah dasar. 
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