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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Attachment (Kelekatan) Terhadap Ayah 

1. Pengertian Attachment (Kelekatan) Terhadap Ayah 

Istilah attachment (kelekatan) pertama kali dikemukakan oleh seorang 

psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. Kemudian 

formulasi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mary Ainsworth pada tahun 

1969. Menurut Bowlby seperti yang dikutip oleh Santrock (2002: 220) attachment 

yaitu adanya suatu relasi atau hubungan antara figur sosial tertentu dengan suatu 

fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik.  

Menurut Mc Cartney dan Dearing (dalam Asyava, 2011: 11) attachment 

merupakan suatu ikatan emosional yang dikembangkan oleh anak melalui 

interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, 

seperti pasangan, orang tua, teman sebaya, saudara sekandung, dll. Anak 

membutuhkan orang tua sebagai figur kelekatan dari masa kanak-kanak, remaja 

hingga dewasa, karena kelekatan yang diperoleh anak saat kecil akan berdampak 

terhadap perkembangan pada masa remaja dan dewasa dalam menjalin hubungan 

relasi dengan orang lain (Rinaldi & Siswati, 2013: 4).  

Menurut Ainsworth (dalam Bretherton, 1992: 763), attachment merupakan 

ikatan emosional yang bersifat afeksional yang dibentuk seorang individu dengan 

orang-orang tertentu atau disebut juga dengan figur lekat, sehingga mengikat 

mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu. Hal yang 



19 

tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Berk (dalam Sahrani & Medya, 2003: 

47) yang menyatakan bahwa attachment adalah ikatan perasaan yang kuat, yang 

dirasakan kepada seseorang yang spesial, yang dapat memberikan perasaan 

senang dan puas ketika berinteraksi, serta dapat memberikan kenyamanan ketika 

berada dalam situasi stres.  

Menurut Bornstein (dalam Sahrani & Medya, 2003: 47), attachment 

merupakan ikatan afektif yang terjalin diantara orang tua dan anak, sehingga 

orang tua dianggap memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak-anak 

mereka.  Attachment akan bertahan cukup lama dalam masa rentang kehidupan 

manusia yang diawali dengan attachment anak pada ibu atau figur lekat lain 

pengganti ibu, yaitu ayah. Bowlby (dalam Bretherton, 1992: 765) juga 

menyatakan hal serupa, bahwa hubungan ini akan bertahan cukup lama dalam 

rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak terhadap ibu atau 

figur lekat lain pengganti ibu. Dengan kata lain, attachment tidak hanya dapat 

diperoleh dari ibu namun dapat juga diperoleh dari figur pengganti yaitu, ayah.  

Secara teoritis, kelekatan yang timbul dari figur ayah sama pentingnya 

dengan kelekatan dari figur lekat utama yaitu ibu. Ini dikemukan oleh Peterson 

(dalam Hendriati, 1996: 3) yang menyatakan bahwa partisipasi ayah dalam 

kelahiran serta pengasuhan anak, dapat mempengaruhi kualitas kelekatan antara 

anak dan ayah. Kelekatan (attachment) terhadap ayah menurut Asyava (2011: 13) 

diartikan sebagai ikatan emosional yang kuat terhadap ayah dimana hubungan 

tersebut bertahan cukup lama, bersifat kekal sepanjang waktu dan ikatan tersebut 

tetap bertahan walaupun figur lekat tidak tampak dalam jangkauan mata anak, 
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namun menimbulkan dampak positif dan negatif pada anak yang tertanam sejak 

bayi hingga anak beranjak dewasa.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa attachment 

(kelekatan) terhadap ayah merupakan suatu ikatan emosional yang saling 

mengikat antara anak dan ayah yang mempunyai arti khusus dalam kehidupan 

seorang anak secara berkesinambungan sehingga memunculkan suatu perasaan 

yang kuat antara satu sama lain dan bersifat kekal sepanjang waktu, memberikan 

kesan rasa aman dan nyaman terhadap ayah hingga anak beranjak dewasa. 

2. Dimensi Pola Attachment Terhadap Ayah 

Attachment yang timbul pada anak laki-laki, memiliki hubungan yang 

positif terhadap kemampuan sosial dalam berinteraksi di lingkungan. Perlakuan 

ayah terhadap anak, berkembang menjadi pola-pola attachment dengan 

menggunakan konsep internal working model dari Bowlby (1988). Hubungan dari 

internal working model dalam attachment (kelekatan) terhadap ayah merupakan 

representasi mental anak terhadap figur lekat, dalam hal ini adalah ayah.  

Bowlby memaparkan (dalam Purba, 2006: 16) Internal working model 

adalah suatu representasi mental individu terhadap diri sendiri (self) dengan 

lingkungannya yang akan membantu individu tersebut merencanakan tingkah 

laku yang akan ditampilkan di lingkungan. Internalisasi pada anak mengenai 

bagaimana dirinya (self) dan figur ayah, bagaimana cara perlakuan ayah terhadap 

dirinya selama tahun pertama kehidupannya akan berdampak menetap dalam 

struktur kognitif. Selanjutnya model ini akan mengarahkan pada bagaimana 

perasaan anak terhadap dirinya dan ayah, serta bagaimana anak mengharapkan 
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perlakuan dari ayah (other) terhadapnya serta pada perencanaan anak terhadap 

tingkah laku yang akan ia tampilkan di lingkungannya.  

Terdapat dua konsep penting dalam internal working model. Pertama adalah 

bagaimana anak memandang perlakuan figur lekat dan pengaruhnya terhadap 

tingkah lakunya (model of self). Kedua, bagaimana self-image anak terhadap 

lingkungannya, dalam arti seberapa besar anak merasa diterima atau tidak oleh 

figur lekat mereka (model of other). Jika dikombinasikan kedua dimensi 

attachment terhadap empat pola attachment menurut Bartholomew dan Horowitz, 

maka masing-masing dimensi tersebut meliputi akhir yang positif dan negatif, 

seperti yang terdapat dalam gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 2.1. Bortholomew’s Dimensions of Self and Other Internal Working Models 

and Associated Attachment Patterns  

Bartholomew dan Horowitz (dalam Indrawati & Fauziah, 2012: 46) 

mengemukakan bahwa internal working model terdiri dari dua aspek, yaitu:  

a. Self of image  

Gambaran diri (self of image) merupakan hasil dari pengalaman masa lalu 

individu beserta cara orang lain memperlakukan individu. Gambaran diri 

yang positif dinyatakan sebagai kesadaran internal dari diri yang berharga, 

memiliki kemampuan, dicintai, dan mendapatkan dukungan. Individu 

memandang dirinya sendiri secara positif, sehingga dirinya merasa berharga 

dan mampu untuk menerima kekurangan dan kelebihannya, memiliki 
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kemampuan yang dapat dibanggakan, serta merasa pantas untuk dicintai dan 

mencintai (secure dan dismissing). Disisi lain, individu yang memandang 

dirinya sendiri secara negatif, merasa sebagai orang yang tidak berharga, 

tidak memiliki kemampuan untuk dibanggakan, dan merasa dirinya tidak 

pantas untuk dicintai oleh orang lain (preoccupied dan fearful).  

b. Other of image  

Gambaran terhadap orang lain (other of image) juga merupakan hasil dari 

pengalaman masa lalu individu yang berkaitan dengan sikap orang lain 

terhadap diri individu. Para peneliti lebih ditekankan pada gambaran individu 

mengenai orang tua mereka. Individu yang memiliki gambaran yang positif 

dan menganggap orangtuanya sebagai orang yang dapat dipercaya, dapat 

diandalkan ketika menghadapi masalah, dan dapat memberikan kasih sayang 

pada orang lain sehingga pantas untuk dicintai (secure dan preoccupied). 

Sebaliknya, individu yang memiliki gambaran negatif memandang 

orangtuanya sebagai seseorang yang sering mengecewakan, tidak 

memberikan dukungan ketika diperlukan, dan merasa tidak dapat 

memberikan kenyamanan (dismissing dan fearful).  

Mengacu pada pemaparan di atas, jelaslah bahwa internal working model 

dalam attachment memiliki dua aspek, yaitu self of image (gambaran terhadap diri 

sendiri) dan other of image (gambaran terhadap orang lain).  Internal working 

model dari kedua aspek tersebut dikembangkan oleh Bartholomew dan Horowitz 

menjadi empat pola attachment, yaitu secure, dismissing, fearful, dan 
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preoccupied. Penjelasan terkait keempat pola attachment tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Secure (aman). Seseorang dengan gaya kelekatan aman akan memiliki 

hubungan yang hangat dengan orang tua mereka dan dapat mempersepsikan 

kehidupan keluarga mereka di masa lampau dan masa sekarang secara positif. 

Hal ini dikarenakan secure attachment memiliki representasi mental akan diri 

(model of self) yang positif dan orang lain (model of other) juga positif 

(Purba, 2006: 17-18). Individu dengan kategori ini dideskripsikan sebagai 

indvidu yang mudah dekat dengan figur lekat secara emosional yaitu adanya 

perasaan aman dan nyaman jika berdekatan dengan figur lekat. Selain itu 

juga memiliki rasa percaya terhadap figur lekat yaitu ayah sehingga 

terjalinnya hubungan interpersonal yang baik antara anak dengan ayah 

(Cahyani, dkk, 1999: 67). Bowlby (dalam Cahyani, dkk, 1999: 67) juga 

menyatakan bahwa pengalaman dari secure attachment sejak kecil dapat 

memudahkan individu untuk percaya pada orang lain dengan memberikan 

perhatian, dan dapat memaafkan perilaku orang lain yang bersifat negatif.  

2) Dismissing-avoidant (menolak-menghindar). Individu dengan dismissing-

avoidant attachment memiliki representasi mental akan diri (model of self) 

positif dan orang lain (model of other) negatif (Purba, 2006: 19). Individu ini 

memberi makna yang tinggi terhadap dirinya sehingga enggan untuk 

berdekatan dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya 

individu ini sangat menjaga dirinya dari rasa kekecewaan, sehingga 

terbentuknya pribadi yang mandiri (Syukmawati, 2014: 40). Dalam sebuah 
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penelitian pola attachment ini mempunyai hubungan dengan perilaku 

kekerasan dan perilaku agresifitas pada anak di masa remaja (Santrock, 2001: 

220) 

3) Fearful-avoidant (takut-menghindar). Individu dengan fearful-avoidant 

attachment memiliki representasi mental akan diri (model of self) yang 

negatif dan orang lain (model of other) juga negatif (Purba, 2006: 19-20). 

Individu dengan kategori ini memiliki harga diri yang rendah dan negatif 

terhadap figur lekat, yaitu ayah dengan meminimalkan kedekatan 

interpersonal dan menghindari hubungan akrab dengan ayah. Hal ini 

disebabkan karena pada dasarnya individu ini menilai dirinya tidak pantas 

untuk diberi kasih sayang, ia melihat tidak terdapatnya rasa percaya, cinta 

dan kasih sayang dari orang tuanya, malahan ia mengharapkan mendapatkan 

penolakan dari orang tua bahkan juga dari orang lain. Hal ini terjadi pada 

individu yang telah mengalami pengalaman traumatis seperti korban dari 

kekerasan dalam keluarga, perlakuan ayah yang tidak menyenangkan, anak 

yang terlantar dari orang tuanya, serta rasa kehilangan anak akan kematian 

orang tua (Syukmawati, 2014: 39). 

4) Preoccupied (ambivalent). Individu dengan preoccupied attachment memiliki 

representasi mental akan diri (model of self) yang negatif dan orang lain 

(model of other) yang positif (Purba, 2006: 18-19). Pola attachment ini 

cenderung merasa takut akan penolakkan dan takut ditinggalkan serta takut 

melewatkan sebagian besar waktunya bersama figur lekat, yaitu ayah. 

Sehingga menuntut individu untuk berusaha secara keras dan terus-menerus 
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untuk dapat menerima dirinya sendiri dengan cara mendapatkan pengakuan 

serta penilaian yang tinggi dari ayah dan berharap dapat menyerupai figur 

lekat, sehingga pada akhirnya membuat ia menjadi bergantung pada orang 

tuanya (Syukmawati, 2014: 40).  

Persamaan dari individu dengan pola attachment dismissing dan fearful 

adalah mereka sama-sama merasa tidak nyaman akan kedekatan hubungan dan 

cenderung menghindarinya. Perbedaan utama antara kedua pola tersebut berasal 

dari penilaian mereka akan keberhargaan dirinya. 

B. Pengambilan Keputusan Menikah 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan Menikah  

Undang-Undang RI No. 1 Th. 1974, memaparkan bahwa Pernikahan 

merupakan salah satu bagian dari aspek kehidupan dalam bermasyarakat di 

Indonesia yang telah menjadi bagian dari tradisi dan juga sebagai simbol dari 

beberapa budaya yang ada di Indonesia. Dalam agama islam, menikah adalah 

tangga untuk mencapai puncak keberagamaan dan sarana untuk menggapai 

separuh kesempurnaan beragama. Itu berarti, dalam pandangan Allah Azza wa 

jalla, menikah memiliki posisi teramat penting dalam keberagamaan seseorang. 

Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW (dalam Diana, 2008: 163) :  

“Apabila seorang hamba telah berkeluarga, berarti dia telah 

menyempurnakan separuh (dari pengalaman ajaran) agamanya. Maka 

bertakwalah kepada Allah terhadap separuhnya yang lain.” (HR. Thabrani) 

Menikah merupakan salah satu langkah penting yang secara alamiah terjadi 

dalam kehidupan manusia sebagai upaya daya tarik antara dua jenis kelamin yang 

berbeda untuk hidup bersama dengan beberapa pertimbangan yang dipikirkan 
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secara matang (Tuapattinaya & Hartati, 2014: 34). Dariyo (dalam Moerika, 2008: 

9) menambahkan bahwa menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sakral 

antara seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah 

memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah 

dalam hukum dan secara agama. Usia terbaik untuk menikah yang dikemukakan 

Papalia, Ols dan Feldman (2009: 116-117) bagi seorang wanita sekitar usia 19-25 

tahun, sedangkan usia terbaik bagi seorang pria untuk menikah sekitar usia 25-30 

tahun. 

Keputusan seseorang untuk menikah dianggap kompleks dan penuh dengan 

pertimbangan sehingga tidak mudah bagi individu untuk melakukannya. Hal ini 

diartikan bahwa menikah tidak hanya sekedar ikatan hubungan antara dua orang 

yang diresmikan dalam instuisi legal, tetapi proses dimana individu telah dapat 

mengambil keputusan sebagai orang dewasa dan dapat menjalankan peran suami 

dan istri dalam kehidupan berkeluarga.  

Secara umum, pembahasan mengenai pengambilan keputusan tidak hanya 

membahas pengambilan keputusan menikahnya saja, tetapi juga proses yang 

terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh yang mendefinisikan 

pengambilan keputusan menikah sebagai bentuk dari proses pengambilan 

keputusan yang melibatkan hubungan sosial individu di lingkungan masyarakat.  

Greenberg dan Baron (dalam Sutedjo, tth: 23) mendefinisikan pengambilan 

keputusan sebagai proses membuat pilihan diantara beberapa pilihan. Selaras 

dengan pendapat Kozielecki (dalam Sutejo, tth: 25) bahwa pengambilan 

keputusan adalah suatu keputusan yang menuntut individu untuk memilih salah 
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satu alternatif dari beberapa pilihan atau pertimbangan yang ada dan bertanggung 

jawab atas keputusan yang telah dipilih serta bersifat pribadi dan rasional.  

Sedangkan Kreitner dan Kinicki (dalam Sutedjo, tth: 23) mendefinisikan 

pengambilan keputusan sebagai proses mengidentifikasi dan memilih solusi yang 

mengarah pada hasil yang diinginkan. Hal ini selaras dengan Kuzgun (dalam 

Deniz, 2011: 106) yang mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai 

kecenderungan individu untuk mengorientasi dan mengatasi permasalahan dengan 

lebih dari satu cara yang diyakini sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. 

Kemdal dan Montgomery (dalam Ranyard, Crozier, & Svenson, 1997: 79) 

memaparkan ada beberapa kelompok permasalahan yang menuntut individu 

untuk dapat mengambil keputusan, yaitu: (1) Keputusan yang sifatnya berpindah 

(misalnya: pindah ke kota lain agar lebih dekat dengan tempat bekerja); (2) 

Keputusan karir (misalnya: memulai karir pekerjaan yang baru, mulai memasuki 

universitas, berhenti kuliah, dll); (3) Keputusan ekonomi yang sifatnya membeli 

(misalnya: membeli rumah, membeli kendaraan, menjual barang, dll); (4) 

Keputusan yang sifatnya menjalin hubungan sosial (misalnya: menjalin hubungan 

dengan lawan jenis, menikah, terlibat dalam aksi sosial, bercerai, menjalin 

pertemanan teman sebaya, dll). 

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa 

pengambilan keputusan menikah merupakan salah satu proses berfikir yang 

dilakukan oleh individu secara sadar dalam memilih atau menentukan berbagai 

kemungkinan pasca-menikah, dengan tujuan untuk dapat meminimalisir masalah-

masalah dalam pernikahan.  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan  

Secara umum, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan individual dapat dibedakan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor 

internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini meliputi 

kepribadian, persepsi, sikap, gaya hidup, konsep diri, motivasi, 

pengetahuan/pengumpulan informasi. Dan faktor ekstenal, yaitu faktor yang 

berasal dari luar individu yang berkaitan lingkungan sosial dan budaya. Faktor ini 

meliputi keluarga khususnya ayah dan ibu, teman sebaya/kelompok bermain, 

pasangan romantis, norma serta nilai sosial yang dianut (Andini, 2012: 14)  

Kemdal dan Montgomery (dalam Ranyard, Crozier, & Svenson, 1997: 77-

78; Kusumayani, 2015: 3) mengemukakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi individu dalam proses pengambilan keputusan, yaitu:  

a. Circumtances : Dalam Bahasa Indonesia berarti keadaan sekitar. Kategori ini 

meliputi segala sesuatu yang stabil atau keluar dari kontrol pengambilan 

keputusan seperti peristiwa eksternal, komponen lingkungan, pengaruh dari 

orang lain, dan pengaruh dari lingkungan terdekat dalam diri individu ialah 

keluarga yang terwujudkan dalam kelekatan antara orangtua dan anak. 

Keadaan relatif obyektif dalam arti bahwa orang lain mungkin memiliki 

akses untuk informasi yang dimaksud. Aspek ini berhubungan dengan adanya 

pengaruh eksternal dari individu.  

b. Preferences : berkaitan dengan keinginan, harapan dan tujuan yang bervarasi 

pada setiap individu. Preferensi termasuk segala sesuatu yang diinginkan dan 

lebih disukai pengambilan keputusan, termasuk keinginan, mimpi, harapan, 
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tujuan dan kepentingan. Mereka adalah tujuan-diarahkan dan kuat. Aspek ini 

berhubungan dengan faktor internal dalam diri individu.  

c. Emotions : reaksi negatif dan positif terhadap situasi, orang lain, dan 

alternatif-alternatif yang berbeda. Emosi mengacu pada suasana hati dan 

reaksi positif atau negatif terhadap situasi, orang dan alternatif yang berbeda.  

d. Actions : merupakan interaksi individu dengan lingkungan dalam pencarian 

informasi, berdiskusi dengan orang lain, membuat rencana, dan membuat 

komitmen. Dalam hal pengambilan keputusan menikah, individu maupun 

pasangannya juga akan membuat rencana dan komitmen bersama-sama.  

e. Beliefs : pembuktian dari apa yang diyakini atau dijadikan acuan, hal 

mengacu pada hipotesis dan teori, misalnya tentang konsekuensi dari 

keputusan. Dalam pengambilan keputusan menikah, individu memiliki 

keyakinan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahannya atau 

konsekuensi dari pernikahan tersebut. 

3. Gaya Pengambilan Keputusan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan 

menurut Kemdal dan Montgomery (dalam Ranyard, Crozier, & Svenson, 1997: 

77-78; Kusumayani, 2015: 3) yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya 

dikembangkan oleh Kuzgun dengan menggolongkan faktor-faktor tersebut ke 

dalam empat gaya pengambilan keputusan (dalam Kusumayani, 2015: 4; 

Khoiriyah, 2012: 34-40), yaitu antara lain:  
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a. Rational (rasional)  

Gaya rasional ditandai dengan pengambilan keputusan yang sistematis dan 

penuh dengan perencanaan (planfull) dengan orientasi masa depan yang jelas. 

Para pembuat keputusan rasional menerima tanggung jawab untuk pilihan yang 

berasal dari internal locus of control dan aktif, disengaja dan logis. Ketika 

individu mengambilan keputusan dengan gaya ini, mereka telah berkomitmen dan 

memiliki pandangan masa depan yang jelas terhadap kehidupan keluarganya. 

Dalam pengambilan keputusan ini, hal-hal yang tidak masuk akal dan 

berkaitan dengan emosi, perasaan maupun fantasi tidak begitu dihiraukan, akan 

tetapi hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan yang matang, perhitungan yang 

cermat, pengumpulan dari beberapa informasi tentang pernikahan, serta prediksi 

yang masuk akal dalam pemikiran yang rasional tampak menonjol dalam individu 

dengan gaya pengambilan keputusan rasional ini.  

Begitu juga dalam memutuskan untuk menikah, individu harus 

mempersiapkan diri untuk hidup bersama pasangan dengan tabiat dan sifat yang 

berbeda, berfikir secara matang dan mandiri dalam kehidupan keluarganya, 

bagaimana pengasuhan anak yang tepat, dan bagaimana memanajemen konflik 

rumah tangga dengan baik.  

b. Intuitive (intuisi)  

Gaya intuisi ditandai dengan rasa ketergantungan pada pengalaman batin, 

fantasi, dan kecenderungan untuk memutuskan dengan cepat tanpa banyak 

pertimbangan atau pengumpulan informasi. Para pengambilan keputusan intuisi 
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menerima tanggung jawab untuk pilihan, tetapi tetap fokus pada emosional akan 

kesadaran diri, fantasi dan perasaan, dan sering secara impulsive.  

Pada gaya ini, individu memutuskan menikah dilandasi karena cinta dan 

lamanya waku berpacaran akan lebih cenderung memutuskan tanpa lebih banyak 

berfikir tentang kehidupan dan persiapan rumah tangganya. Keputusan yang 

diambil hanya berdasarkan kata batin, fantasi, dan emosi. Sehingga informasi-

informasi mengenai kehidupan rumah tangga, pekerjaan calon pasangan, dan 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga kurang dipertimbangkan.  

c. Dependent (dependen)  

Gaya pengambilan keputusan dependen, menolak tanggung jawab atas 

pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain, umumnya 

figur otoritas. Dalam arti lain, gaya keputusan ini cenderung atas keputusan orang 

lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas, seperti orang tua, keluarga, 

teman.  

Keputusan ini adalah sebuah keputusan yang tidak memiliki komitmen yang 

kuat atas dasar apa yang telah diputuskan, penerima keputusan akan lebih mudah 

merasa kecewa dengan keputusan yang diambil. Sehingga pelaku penerima 

keputusan lebih cenderung menyerahkan semua tanggung jawab keputusan 

kepada figur otoritas.  

d. Indecisiveness (keraguan)  

Gaya pengambilan keputusan indecisiveness (keraguan) cenderung 

menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang 

lain. Secara signifikan orang ragu-ragu perlu lebih banyak waktu ketika mereka 
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harus memilih suatu pilihan, tetapi mereka juga lebih selektif dan kurang lengkap 

dalam pencarian informasi.  

Dalam pengambilan keputusan menikah pada gaya ini cenderung membuat 

keputusan yang prematur atau membuat keputusan berada dalam keraguan. Bisa 

jadi keputusan menikah yang diambil berhubungan dengan figur otoritas, seperti 

individu yang dijodohkan akan cenderung berfikir panjang dan merasa bingung 

dengan keputusannya, karena jika menolak ada figur otoritas yaitu orang tua, dan 

jika menerima bisa jadi bertolak belakang dengan keinginannya.  

C. Kerangka Berfikir  

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teoki 

attachment oleh Bowlby yang dikembangkan oleh Bartholomew dan Horowitz 

(1991) dan teori pengambilan keputusan oleh Kozielecki (1981) yang 

diaplikasikan ke dalam gaya pengambilan keputusan menurut Kuzgun (dalam 

Kusumayani, 2015: 4; Khoiriyah, 2012: 34-40).  

Menikah merupakan salah satu langkah penting yang secara alamiah terjadi 

dalam kehidupan manusia sebagai upaya daya tarik antara dua jenis kelamin yang 

berbeda untuk hidup bersama dengan beberapa pertimbangan yang dipikirkan 

secara matang (Tuapattinaya & Hartati, 2014: 34). Keputusan seseorang untuk 

menikah merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang sulit, kompleks 

dan penuh dengan pertimbangan sehingga tidak mudah bagi individu untuk 

melakukannya. Seseorang yang dapat memutuskan untuk menikah harus melalui 

proses berfikir yang dilakukan oleh individu secara sadar dalam memilih serta 

memutuskan untuk menikah.  
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Menurut Kozielecki (dalam Sutejo, tth: 25) pengambilan keputusan (dalam 

penelitian ini adalah keputusan untuk menikah) adalah suatu keputusan yang 

menuntut dimana individu memilih salah satu alternatif dari beberapa pilihan atau 

pertimbangan yang ada dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dipilih. 

Kozielecki (dalam Sutejo, tth: 25) juga berpendapat bahwa langkah-langkah atau 

proses pengambilan keputusan menikah yang dilakukan individu haruslah bersifat 

pribadi dan rasional. Karena dalam ikatan pernikahan tidak hanya sekedar 

meresmikan hubungan antara dua orang secara legal, melainkan juga mengikat 

kedua keluarga besar, sehingga hal ini menuntut individu untuk dapat 

mempertanggungjawabkan keputusannya.  

Kemdal dan Montgomery (dalam Ranyard, Crozier, & Svenson, 1997: 79) 

memaparkan bahwa menikah merupakan salah satu kelompok permasalahan yang 

menuntut individu untuk melakukan pengambilan keputusan yang sifatnya 

menjalin hubungan sosial, seperti: menjalin hubungan dengan lawan jenis, 

menikah, terlibat dalam aksi sosial, bercerai, menjalin pertemanan teman sebaya, 

dll.  

Selain itu, proses pengambilan keputusan untuk menikah tidak hanya 

dipengaruhi oleh diri sendiri, tetapi lingkungan keluarga juga dapat 

mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan menikah. Hal ini 

berdasarkan pada pendapat Kemdal dan Montgomery (dalam Kusumayani, 2015: 

3) yang mengemukakan bahwa pengaruh yang diberikan dari lingkungan serta 

peristiwa yang pernah dialaminya menjadi salah satu pengaruh yang dapat 

mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dalam pernikahan, disebut 
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dengan Circumtances. Berdasarkan dari pandangan tersebut, terlihat bahwa 

pengambilan keputusan dalam pernikahan juga dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan dan orang lain, sedangkan lingkungan terdekat dalam diri individu 

ialah keluarga yang terwujudkan dalam kelekatan antara orangtua dan anak. 

Bartholomew mendefinisikan kelekatan (attachment) berupa suatu 

kecenderungan perilaku lekat individu yang terdiri dari dimensi positif dan 

negatif pada dua sikap dasar berdasarkan konsep internal working model dari 

Bowlby (1988), yaitu sikap dasar mengenai diri sendiri (self) dan sikap dasar 

mengenai orang lain (other), yaitu ayah. Selanjutnya attachment berkembang 

menjadi empat dimensi yang dikembangkan oleh Bartholomew dan Horowitz, 

yaitu antara lain: secure, dismissing, pre-occupied dan fearful (dalam 

Syukmawati, 2014: 39-40). 

Dengan adanya empat pola kelekatan yang berbeda ini tentunya akan 

memberi pengaruh yang berbeda pula antara masing-masing dari pola kelekatan 

(attachment) terhadap ayah dengan pengambilan keputusan untuk menikah pada 

setiap individu. Individu dengan pola attachment secure menunjukkan adanya 

perasaan nyaman terhadap diri sendiri serta memiliki hubungan yang hangat 

dengan orang lain yaitu ayah. Individu dengan pola attachment secure ini 

cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sehingga individu 

tersebut merasa mampu dalam mengambil keputusan untuk menikah. Gaya dalam 

mengambil keputusan untuk menikah dilakukan secara rational, yakni 

pengambilan keputusan yang lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 
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perencanaan, perhitungan yang cermat, serta dapat memprediksikan hal-hal yang 

masuk di akal dalam upaya penyelesaian masalah. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2006: 32-33) 

menunjukan bahwa pola attachment secure terhadap orang tua akan berdampak 

positif pada anak dalam pengambilan keputusan yang lebih terencana ketika 

membina rumah tangga. Artinya attachment dengan pola secure yang terbentuk 

sejak kecil akan memudahkan anak ketika dewasa dalam mengambil keputusan, 

dengan adanya pertimbangan pendapat dari pasangan atau orang tua serta adanya 

rasa keterbukaan sehingga individu dapat mencari solusi dalam upaya 

penyelesaian masalah.  

Selanjutnya, individu dengan pola attachment dismissing menunjukkan 

adanya perasaan menarik diri atau enggan untuk berdekatan dengan ayah. Hal ini 

disebabkan adanya sikap negatif berupa pengalaman yang tidak menyenangkan 

yang diberi ayah terhadap individu dimasa kecil serta adanya penolakan dalam 

diri individu terhadap ayah. Sehingga perasaan tersebut menjadikan anak lebih 

mandiri dan merasa mampu hidup walaupun tanpa adanya figur lekat. Gaya 

pengambilan keptusan menikah pada pola attachment dismissing juga dilakukan 

secara rational dan intuitive. Artinya segala keputusan yang diambil berdasarkan 

penalaran serta pertimbangan sendiri dalam perencanaan untuk masa depan. Akan 

tetapi, pengambilan keputusan menikah dengan pola attachment ini juga dapat 

menggunakan gaya intuative, yaitu pengambilan keputusan yang berfokus pada 

emosional, secara cepat tanpa banyak pertimbangan. 
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Sedangkan pola attachment fearful menunjukkan adanya perpaduan yang 

tidak jelas antara perasaan butuh atau ingin dalam menjalin hubungan secara 

emosional dengan orang lain. Akan tetapi, individu juga merasa sulit untuk 

mempercayai orang tersebut secara sepenuhnya dan sulit untuk bergantung pada 

orang lain. Hal ini dikarenakan adanya perasaan tidak aman di dalam dirinya dan 

sulitnya beradaptasi dengan orang lain. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Novita Ryantika (2010) pada laki-

laki dewasa yang pernah mengalami child abuse (kekerasaan pada anak) secara 

fisik dan mental di masa kecil oleh ayah tirinya. Dalam hasil wawancaranya, 

kekerasan yang dialami subjek ketika berumur 7 tahun sangat memberkas sampai 

anak beranjak dewasa, sehingga menimbulkan model of self (dirinya sendiri) dan 

model of other (orang lain) negatif. Anak dengan pola attachment fearful ini akan 

menilai bahwa dirinya tidak berharga, merasa minder/malu atau tidak percaya diri 

untuk menjalin hubungan baru dan merasa tidak pantas untuk menerima kasih 

sayang dari orang lain.  

Akan tetapi, jika anak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain 

maka pola attachment yang terbentuk sejak kecil menurut Davila, Burge, dan 

Hammen (dalam Sahrani & Medya, 2003: 47) dapat mengalami suatu perubahan 

ketika anak dewasa sesuai dari pengalaman baik atau buruk yang dialami oleh 

individu tersebut. Dan anak akan mampu dalam mengambil keputusan untuk 

menikah secara intuitive.  

Terakhir adalah pola attachment preoccupied yang menunjukkan bahwa 

adanya sikap keinginan yang kuat dari individu untuk memiliki hubungan yang 
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dekat dengan orang lain secara berlebihan, tetapi individu merasa khawatir dan 

merasa malu untuk menjalin hubungan emosional dengan orang lain tersebut, 

karena individu tersebut merasa dirinya tidak pantas untuk dikasihi oleh orang 

lain. Gaya pengambilan keptusan menikah pada pola attachment pre-occupied 

secara dependent, yaitu gaya yang menjadikan figur otoritas sebagai orang utama 

yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, dalam 

mengambil keputusan, individu cenderung menerima keputusan dari orang lain 

yang mereka anggap penting sebagai figur otoritas, dalam hal ini adalah ayah.  

Dari penjelasan di atas, ke-empat pola kelekatan tersebut dapat menjadi 

salah satu faktor yang penting dalam membentuk pola pikir individu, perasaan, 

serta tingkah laku individu ketika mengambil keputusan tentang kehidupan. Dan 

juga, setiap individu memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang berbeda-

beda dalam menyikapi permasalahan yang ada serta dalam mengambil keputusan 

(Deniz, 2011: 106).  

Kemampuan anak laki-laki dewasa dalam mengambil keputusan untuk 

menikah diperoleh dari pendidikan yang diterapkan orang tua di rumah. 

Mampunya anak laki-laki dewasa mengambil keputusan untuk menikah 

dikarenakan berfungsinya peran ayah dalam keluarga sebagai kepala rumah 

tangga, sebagai pengambil keputusan, serta panutan/role model bagi anak laki-

laki yang beranjak dewasa. Selain itu orang tua yang menanamkan nilai-nilai 

islami pada anak laki-laki sejak dini, ketika dewasa anak mampu dalam bergaul 

dan berperilaku sosial di masyarakat, serta memiliki keseimbangan akal yang 

matang dan tindakan yang bijaksana.  
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Individu yang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang baik mampu 

dalam mengambil keputusan, selain itu kecerdasan emosi juga dapat mengambil 

keputusan melalui proses berfikir yang secara rasional. Sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Siagian (dalam Hasyyati, 2013: 3) bahwa individu yang 

memiliki kecerdasan emosional yang baik maka ia juga dapat melakukan 

pengambilan keputusan dengan baik juga. Artinya semakin banyak emosi dan 

pengalaman dari lingkungan sosial mempengaruhinya maka semakin banyak pula 

pertimbangan-pertimbangan yang akan dipikirkannya sebelum mengambil sebuah 

keputusan.  

Secara tidak langsung, kecerdasan emosional yang terbentuk telah 

mempengaruhi individu dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga 

kecerdasan emosional juga terbentuk karena adanya pola attachment (kelekatan) 

yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Dengan kata lain, masing-

masing pola attachment memiliki hubungan dan pengaruh yang berbeda-beda 

dengan kecerdasan emosi pada anak. Menurut Ambarwati (2013) yang 

berdasarkan hasil dari penelitiannya, memaparkan bahwa pola attachment secure 

mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kecerdasan emosional. 

Sedangkan pola attachment dismissing, fearful, dan preoccupied mempunyai 

hubungan negatif dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kecerdasan emosi pada siswa SMP.  

Berbeda pula dengan penelitian Asyava (2011) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pola attachment (secure, anxious, dan 

avoidant) terhadap ayah dengan kecerdasan emosi pada remaja laki-laki dalam 
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kategori sedang. Dengan terbentuknya kecerdasan emosional pada anak ketika 

remaja, maka akan memudahkan anak ketika dewasa dalam pengambilan 

keputusan.  

Dari uraian di atas, maka dengan jelas bahwa pola attachment terhadap ayah 

secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan pengambilan keputusan 

untuk menikah pada anak laki-laki dewasa, sebagaimana diuraikan di atas dapat 

diilustrasikan dalam bagan berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat ada variabel yang diteliti dan ada variabel 

yang tidak diteliti yang juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

menikah. Variabel yang diteliti yaitu pola attachment terhadap ayah dan 

pengambilan keputusan menikah. Variabel pola attachment terhadap ayah yang 

diteliti terdiri dari secure, fearful, dismissing, dan preoccupied. Selain pola 

attachment terhadap ayah, ada juga sub-unit variabel pengambilan keputusan 

yang terdiri dari: rational, dependent, intuitive, dan indecisiveness. 

Variabel yang tidak diteliti 

Variabel yang diteliti 

Pola Attachment Terhadap 

Ayah (X) 
Pengambilan Keputusan 

Menikah (Y)  

 Secure (X1)  

Dismissing (X2)  

Fearful (X3)  

Pre-occupied (X4)  

Rational  

Intuitive 

Dependent  

Indecisiveness 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan kerangka berfikir di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis penelitian yaitu:  

a. Hi: Ada hubungan antara pola attachment secure terhadap ayah dengan 

pengambilan keputusan menikah pada laki-laki dewasa (25-29 tahun)  

b. Hi: Ada hubungan antara pola attachment dimissing (kemandirian diri 

sendiri) terhadap ayah dengan pengambilan keputusan menikah pada laki-laki 

dewasa (25-29 tahun).  

c. Hi: Tidak Ada hubungan antara pola attachment fearful (penolakan) terhadap 

ayah dengan pengambilan keputusan menikah (decision making of marriage) 

pada laki-laki dewasa (25-29 tahun). 

d. Hi: Ada hubungan antara pola attachment Pre-Occupied (anxious-ambivalent) 

terhadap ayah dengan pengambilan keputusan menikah (decision making of 

marriage) pada laki-laki dewasa (25-29 tahun).  

 


