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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Prososial

1. Pengertian Perilaku Prososial

Setiap manusia diciptakan Allah SWT untuk saling mengasihi, mencintai,

dan menolong sesama . perilaku prososial dimaksudkan untuk membantu orang

lain, agar individu yang mendapat pertolongan menjadi lebih baik dari keadaan

yang sekarang. Perilaku prososial menurut William (dalam Dayakisni, 2009)

adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud merubah keadaan psikis atau fisik

penerima sedemikian rupa, sehingga orang yang menolong akan merasa bahwa

orang yang ditolong menjadi lebih sejahtera atau puas secara material ataupun

psikologis.

Brigham (dalam Dayakisni, 2009) menerangkan bahwa perilaku prososial

merupakan perilaku untuk menyokong kesejahteraan orang lain. Perilaku

prososial mengandung unsur kedermawan, persahabatan atau pertolongan yang

diberikan orang lain. Adapun pengertian perilaku prososial menurut Pidada

(dalam Desmita, 2010) adalah suatu perilaku yang mempunyai satu akibat atau

konsekuensi positif bagi si partner interaksi.

Menurut Mussen dan Eisenberg (dalam Jayanti, 2012) perilaku prososial

mengacu pada tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau

memberikan manfaat untuk individu lain atau kelompok individu. Walaupun

tindakan prososial dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi positif untuk

orang lain, namun perilaku prososial dapat dilakukan untuk berbagai alasan,
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misalnya untuk mendapatkan reward. Menurut Mussen dan Eisenberg (dalam

Dayakisni, 2009) perilaku prososial terdiri dari beberapa komponen, yaitu berbagi

(sharing), menolong (helping), menyumbang (donating), kerja sama

(cooperative), kejujuran (honesty), kedermawan (generosity) serta memperhatikan

hak dan kesejahteraan orang lain.

Selain itu, Baron dan Byrne (2005) mengatakan bahwa perilaku prososial

merupakan perilaku yang memberikan keuntungan untuk orang lain tanpa

mengharapkan keuntungan dari orang lain yang ditolong. Staub (dalam Desmita,

2010) mendefinisikan perilaku prososial sebagai tindakan sukarela dengan

mengambil tanggung jawab mensejahterakan orang lain. Staub menambahkan

perlunya kesesuaian perilaku yang ditampilkan dengan norma-norma yang

berlaku di masyarakat, karena memang perilaku prososial merupakan perilaku

sosial yang positif yang diterima oleh masyarakat (dalam Syahrial, 2007).

Menurut Staub (dalam Dayakisni, 2009) ada tiga hal yang menjadi tindakan

prososial, yaitu :

a. Tindakan itu berakhir pada dirinya dan tidak menuntut keuntungan pada

pihak pelaku.

b. Tindakan itu dilahirkan secara sukarela.

c. Tindakan itu menghasilkan kebaikan.

Sementara Sears, dkk (1999) mendefinisikan perilaku prososial sebagai

tingkah laku yang menguntungkan orang lain. Demikian perilaku prososial

mencangkup kategori yang lebih luas, meliputi segala bentuk tindakan yang

dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan
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motif-motif si penolong. Hal ini sesuai dengan pendapat Rushton (1980) bahwa

perilaku prososial berkisar dari tindakan altruisme (menolong) yang tidak

mementingkan diri sendiri atau tanpa pamrih, sampai tindakan menolong yang

sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri (dalam Sears, 1999).

Istilah altruisme terkadang digunakan bergantian dengan perilaku prososial,

namun altruisme yang sejati adalah kepedulian yang tidak mementingkan diri

sendiri melainkan untuk kebaikan orang lain (Baron, dkk 2005).

Menurut Sears (1999) beberapa jenis perilaku prososial bukan merupakan

tindakan altruistik melainkan suatu tindakan dikatakan altruistik tergantung pada

motif atau tujuan si penolong. Seseorang yang menyumbang pada acara amal

dengan harapan mendapatkan kesan menyenangkan dari orang lain merupakan

jenis perilaku prososial dan bukan merupakan tindakan altruisme.

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa

perilaku prososial merupakan perilaku individu yang bertujuan memberikan

dukungan psikologis, moril, maupun material yang memberikan manfaat positif

untuk orang lain berupa perilaku berbagi (sharing), menolong (helping),

menyumbang (donating), kerjasama (coorperative), kejujuran (honesty),

kedermawan  (generosity),  serta memperhatikan hak dan kesejahteraan orang

lain.

2. Perilaku Prososial Remaja

Remaja berasal dari kata latin adolescere yang berarti “tumbuh” atau

“tumbuh menjadi dewasa” (Hurlock, 1980). Sedangkan menurut Piaget (dalam

Hurlock, 1980) adolescence mempunyai arti yang lebih luas, mencangkup
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kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Remaja berarti tumbuh dan

berkembang menuju arah kematangan, tumbuh dari anak-anak menjadi dewasa.

Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa atau fase

remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus

perkembangan masa dewasa yang sehat (Kanopka dalam mansur, 2009). Fase

remaja diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu

bereproduksi.

Salzman (dalam Yusuf, 2011) mengemukakan bahwa remaja merupakan

masa perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orangtua ke arah

kemandirian (independence) minat-minat seksual, perenungan diri dan perhatian

terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. Periode remaja juga dipandang

sebagai masa strom and strees”, frustasi, penderitaan, konflik dan krisis

penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta dan perasaan tersisihkan dari

kehidupan sosial budaya orang dewasa (Pikunas dalam Yusuf, 2011).

Menurut Konopka ( Pikunas dalam Yusuf, 2011), masa remaja meliputi

remaja awal (12-15) tahun, remaja madya (15-18) tahun dan remaja akhir (19-22)

tahun. Sementara WHO memberikan batasan mengenai usia remaja dalam dua

bagian, yaitu remaja awal 10- 14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun (dalam

suwarno, 2011).

Menurut Hurlock (dalam Sarwono, 2011) membagi masa remaja awal dari

13 hingga 16 atau 17 tahun dan remaja akhir antara 16 atau 17 hingga 18 tahun.

Masa remaja awal dan akhir dibedakan karena pada masa remaja akhir individu

telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa.
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Usia subjek pada penelitian ini rata-rata 12 – 15 tahun yang dikategorikan

remaja awal berdasarkan pendapat Konopka (dalam Yusuf). Usia remaja awal

merupakan usia dimana remaja sedang mengalami gejolak emosional dalam

rangka pencarian jati diri yang berpengaruh terhadap perilakunya. Oleh karenanya

penelitian ini difokuskan pada siswa SMP, dan usia siswa SMP di Indonesia

sebagaian besar berada pada rentang usia 12 – 15 tahun.

Remaja sebagai bunga dan harapan bangsa sangat diharapkan dapat

mencapai perkembangan sosial secara matang, dalam arti memiliki penyesuaian

sosial yang tepat. Proses sosialisasi turut mempengaruhi perkembangan sosial

remaja dimasa mendatang (Ali, 2010). Proses sosialisasi terjadi di tiga lingkungan

utama, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satu cara agar

remaja mampu bersosialisasi dan diterima dilingkungan sekitarnya adalah dengan

berperilaku prososial.

Ada sejumlah faktor dalam keluarga yang sangat dibutuhkan oleh remaja

dalam proses perkembangan sosialnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman, dihargai,

disayangi, diterima dan kebebasan untuk menyatakan diri (Ali, 2010). Perasaan

aman secara material berarti pemenuhan kebutuhan pakaian, makanan, dan sarana

yang diperlukan namun tidak berlebihan. Perasaan aman secara mental berarti

pemenuhan oleh orangtua berupa perlindungan emosional, menjauh ketegangan,

membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan memberikan

bantuan dalam menstabilkan emosi remaja karena yang sangat dibutuhkan oleh

remaja dalam perkembangan sosialnya adalah iklim kehidupan keluarga yang

kondusif.



17

Sebagaimana keluarga, sekolah juga memiliki potensi memudahkan atau

menghambat perkembangan hubungan sosial remaja. Iklim sekolah yang tidak

bagus dapat menjadi hambatan bagi perkembangan hubungan sosial remaja. Salah

satu masalah yang dialami remaja dalam proses sosialisasi adalah bahwa

masyarakat kerap kali tidak konsisten terhadap remaja. Disatu sisi remaja

dianggap sudah beranjak dewasa namun disisi lain remaja tidak diberikan

kesempatan berperan sebagaimana orang dewasa., berdasarkan uraian diatas

bahwa perkembangan perilaku prososial pada remaja tergantung pada bagaimana

proses sosialisasi yang diperoleh dari lingkungan keluarga, sekolah dan

masyarakat.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Prososial

Ada beberapa faktor yang mendasari munculnya perilaku prososial.

Sarwono (2008) mengemukakan bahwa perilaku prososial dipengaruhi oleh

faktor-faktor dari luar (eksternal) dan faktor-faktor dari dalam diri individu

(internal).

Brigham (dalam Dayakisni, 2009) menyebutkan bahwa faktor situasional

dan faktor personal dapat mempengaruhi munculnya perilaku prososial seseorang.

Faktor situasional tersebut antara lain.

a. Kehadiran orang lain.

Peneliti Darley dan Latane (1969) menunjukkan bahwa orang akan lebih

suka memberi pertolongan apabila mereka sendirian, karena dalam situasi

kebersamaan, seseorang mengalami kekaburan tanggung jawab. Namun demikian,

hal yang berbeda ditemukan oleh Staub (1978) adalah justru individu yang
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berpasangan atau bersama orang lain, lebih suka bertindak prososial dibandingkan

bila individu seorang diri. Sebab dengan kehadiran orang lain, akan mendorong

individu untuk lebih mematuhi norma-norma sosial yang dimotivasi oleh harapan

untuk mendapat pujian.

b. Pengorbanan yang harus dilakukan.

Meskipun calon penolong tidak mengalami kekaburan tanggung jawab,

tetapi bila perngorbanan (misalnya uang, tenaga, waktu, resiko, terluka fisik)

diantisipasikan terlalu banyak, maka kecil kemungkinan bagi seseorang untuk

bertindak prososial. Sebaliknya apabila pengorbanan rendah dengan pengukuh

kuat, orang akan lebih siap memberi bantuan.

c. Pengalaman dan suasana hati.

Seseorang akan lebih suka memberikan pertolongan pada orang lain, bila

sebelumnya mengalami kesuksesan, sedangkan pengalaman gagal akan

menguranginya. Demikian pula orang yang mengalami suasana hati yang gembira

akan lebih suka menolong. Sedangkan dalam suasana hati yang sedih, orang akan

kurang suka memberikan pertolongan, karena suasana hati dapat mempengaruhi

seseorang untuk membantu orang lain.

d. Kejelasan stimulus.

Semakin jelas stimulus darurat akan meningkatkan kesiapan calon penolong

untuk bereaksi. Sebaliknya situasi darurat yang sifatnya samar-samar akan

membingingkan individu dan membuat individu ragu-ragu, sehingga ada

kemungkinan besar individu akan mengurungkan niatnya untuk memberikan

pertolongan.
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e. Adanya norma-norma sosial.

Norma sosial yang berkaitan dengan tindakan prososial adalah norma

resiprokal (timbal balik) dan norma tanggung jawab sosial. Biasanya dalam

masyarakat berlaku norma bahwa kita harus menolong orang yang membutuhkan

pertolongan. Masing-masing orang memiliki tanggung jawab sosial untuk

menolong mereka yang lemah.

f. Hubungan antara calon si penolong dengan yang ditolong.

Makin jelas dan dekan hubungan antara calon penolong dengan calon yang

menerima pertolongan akan memberi dorongan yang cukup besar pada diri calon

penolong untuk melakukan tindakan pertolongan. Kedekatan hubungan ini dapat

terjadi karena ada pertalian keluarga, kesamaan latar belakang atau ras.

Faktor-faktor personal yang mempengaruhi pembentukan perilaku prososila

yanitu faktor kepribadian. Salah satu alasan mengapa orang-orang tertentu yang

mudah tergerak hatinya untuk bertindak prososial adalah faktor kepribadian.

Penelitian yang dilakukan oleh Staub menunjukkan bahwa, individu yang

memiliki tingkat kecenderungan yang tinggi untuk melakukan tindakan prososial,

biasanya memiliki karakteristik kepribadian, harga diri yang tinggi, rendahnya

kebutuhan dan persetujuan orang lain, tanggung jawab dan fokus kendali internal.

Brigham (dalam Dayakisni, 2009) menyatakan bahwa individu yang

memiliki ciri-ciri berorientasi prestasi serta berusaha keras untuk kompeten

cenderung lebih prososial, dibandingkan dengan individu yang memiliki ciri-ciri

perasaan tidak aman, cemas atau tergantung. Sejumlah studi yang menyelidiki

hubungan antara karakteristik kepribadian dan kesukarelaan, telah menunjukkan
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bahwa individu yang memiliki empati akan lebih menunjukkan perilaku

menolong.

Baron (2005) menjelaskan faktor kepribadian yang mendorong seseorang

bersifat prososial adalah sebagai berikut :

1. Orang yang memiliki rasa empati terhadap orang lain cenderung

berperilaku prososial. Partisipasi altruis ini menunjukkan seorang

memiliki tanggung jawab, bersosialisasi, menenangkan dan toleran

kepada orang lain.

2. Orang percaya tingkah laku yang baik akan diberi imbalan dan tingkah

laku yang buruk akan mendapat hukuman. Orang yang menolong akan

mendapat keuntungan.

3. Setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik bagi

orang lain dan menolong bagi yang membutuhkan.

4. Kepercayaan sebagai locus of control , melakukan sesuatu yang terbaik

dan meminimalkan sesuatu yang buruk atau kurang baik.

5. Egosentrisme rendah yaitu orang menolong tidak untuk kompetisi

dengan orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, perilaku prososial dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu eksternal dan internal seperti faktor kehadiran orang lain,

pengorbanan yang harus dilakukan, pengalaman dan suasana hati, kejelasan

stimulus, adanya norma-norma sosial, hubungan antara calon si penolong dengan

yang ditolong dan faktor kepridbadian.
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B. Kualitas Kelekatan

1. Pengertian Kelekatan

Istilah kelekatan untuk pertamakalinya dikemukakan oleh seorang psikolog

dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. Bowbly menjabarkan konsep

kelekatan sebagai sebuah kecenderungan manusia untuk menciptakan ikatan

afeksi yang kuat dengan orang tertentu. Menurut pendapat Bowbly kelekatan

adalah ikatan emosional sebagai bentuk perilaku yang ditunjukan oleh individu

dalam mencapai atau menjaga kedekatan dengan individu lain yang

diidentifikasikan sebagai seorang yang mempunyai kemampuan lebih baik dalam

menghadapi hidup (Yessy, 2003).

Ainsworth (dalam Tambunan, 2007) mengatakan kelekatan adalah ikatan

afeksi yang dibentuk antara satu individu dengan individu lainnya dan bertahan

sepanjang waktu dan tempat. Ainsworth (dalam  Liliana, 2009) juga mengatakan

kelekatan (attachment) merupakan ikatan emosional yang terus menerus ditandai

dengan kecenderungan untuk mencari dan memantapkan kedekatan terhadap

tokoh tertentu, khususnya ketika sedang berada dalam kondisi yang menekan.

Santrock (2002) berusaha menerangkan pengertian kelekatan dalam bahasa

sehari-hari, kelekatan mengacu pada suatu relasi antara dua orang yang memiliki

perasaan yang kuat satu sama lain dan melakukan banyak hal bersama untuk

melanjutkan relasi itu. Bahasa psikologi perkembangan, kelekatan ialah adanya

suatu relasi antara figur sosial tertentu dengan suatu fenomena tertentu yang

dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik. Selain itu kelekatan juga

didefinisikan sebagai ikatan emosional yang kuat antara remaja dan orangtua.
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Bowlby (dalam Haditono dkk,1994) menyatakan bahwa hubungan ini akan

bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan

kelekatan remaja pada ibu atau figur lain pengganti ibu.

Menurut Martin Herbet dalam the social sciences encyclopedia, kelekatan

mengacu pada ikatan antara dua orang individu atau lebih, sifatnya adalah

hubungan psikologis yang diskriminatif dan spesifik, serta mengikat seseorang

dengan orang lain dalam rentang waktu dan ruang tertentu (Desmita, 2007).

Sedangkan menurut Saffer (2005) kelekatan adalah hubungan emosional

yang dekat antara dua orang, yang dikarakteristikkan dengan saling mengasihi dan

adanya keinginan untuk menjaga kedekatan fisik, dimana dalam hal ini adalah

hubungan emosional antara remaja dan orangtua.

Tidak semua hubungan yang bersifat emosional atau afektif dapat disebut

kelekatan. Adapun ciri afektif yang menunjukkan attachment adalah: hubungan

bertahan cukup lama, ikatan tetap ada walaupun figur lekat tidak tampak dalam

jangkauan mata anak, bahkan jika figur digantikan oleh orang lain dan kelekatan

dengan figure lekat akan menimbulkan rasa aman (Ainsworth dalam Adiyanti,

1985).

Menurut Maccoby (dalam Ervika, 2005) seorang anak dapat dikatakan lekat

pada orang lain jika memiliki ciri-ciri antara lain:

a. Mempunyai kelekatan fisik dengan seseorang

b. Menjadi cemas ketika berpisah dengan figur lekat

c. Menjadi gembira dan lega ketika figur lekatnya kembali

d. Orientasinya tetap pada figur lekat walaupun tidak melakukan interaksi.
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Anak memperhatikan gerakan, mendengarkan suara dan sebisa mungkin

berusaha mencari perhatian figur lekatnya. Selama ini orang seringkali

menyamakan kelekatan dengan ketergantungan (dependency), padahal

sesungguhnya kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda.

Ketergantungan anak pada figur tertentu timbul karena tidak adanya rasa aman.

Anak tidak dapat melakukan otonomi jika tidak mendapatkan rasa aman. Hal

inilah yang akan menimbulkan ketergantungan pada figur tertentu (Faw dalam

Ervika, 2000). Adapun ciri kelekatan adalah memberikan kepercayaan pada orang

lain yang dapat memberikan ketenangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka maka dapat disimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan 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.

Hubungan yang dibina bersifat timbal balik, bertahan cukup lama dan

memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak tampak dalam pandangan anak.

2. Karakteristik Remaja Awal

Masa remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri, oleh

Erickson disebut dengan identitas ego (ego identity). Ini terjadi karena masa

remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa

kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-

anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika diperlakukan sebagai

orang dewasa, ternyata belum dapat menunjukan sikap dewasa. Oleh karena itu,
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ada sejumlah sikap yang sering ditunjukan oleh remaja, yaitu sebagai berikut ( Ali

M, 2010).

1. Kegelisahan

Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak idealism,

angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan. Namun,

sesungguhnya remaja belum memiliki kemampuan yang memadai untuk

mewujudkan semua itu. Seringkali angan-angan dan keinginannya jauh lebih

besar dibandingkan dengan kemampuannya.

Selain itu, di satu pihak mereka ingin mendapat pengalaman sebanyak-

banyaknya untuk menambah pengetahuan, tetapi di pihak lain mereka merasa

belum mampu melakukan berbagai hal dengan baik sehingga tidak berani

mengambil tindakan mencari pengalaman langsung dari sumbernya. Tarik-

menarik antara angan-angan yang tinggi dengan kemampuannya yang masih

belum memadai mengakibatkan mereka diliputi oleh perasaan gelisah.

2. Pertentangan

Sebagai individu yang sedang mencari jati diri, remaja berada pada situasi

psikologis antara ingin melepaskan diri dari orangtua dan perasaan masih belum

bias mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, pada umumnya remaja sering

mengalami kebingungan karena sering terjadi pertentangan pendapat antara

mereka dengan orangtua. Pertentangan yang sering terjadi itu menimbulkan

keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orangtua kemudian ditentangnya

sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan memperoleh rasa aman. Remaja

sesungguhnya belum begitu berani mengambil resiko dari tindakan meninggalkan
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lingkungan keluarganya yang jelas aman bagi dirinya. Tambahan pula keinginan

melepaskan diri itu belum disertai dengan kesanggupan untuk berdiri sendiri tanpa

bantuan arangtua dalam soal keuangan. Akibatnya pertentangan yang sering

terjadi itu akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja itu sendiri maupun

pada oranglain.

3. Mengkhayal

Keinginan untuk menjelajah dan bertualang tidak semuanya tersalurkan,

biasanya hambatan dari segi keuangan atau biaya. Sebab menjelajah lingkungan

sekitar yang luas akan membutuhkan biaya yang banyak,padahal kebanyakan

remaja hanya memperoleh uang dari pemberian orangtuanya, akibatnya mereka

lalu mengkhayal, mencari kepuasan, bahkan menyalurkan khayalannya melalui

dunia fantasi. Khayalan remaja pytra biasanya berkisar pada soal prestasi dan

jenjang karier, sedangkan remaja putri lebih mengkhayalkan romantika hidup.

Khayalan ini tidak selamanya bersifat negative, sebab khayalan ini kadang-kadang

menghasilkan sesuatu yang bersifat konstruktif, misalnya timbul ide-ide tertentu

yang dapat direalisasikan.

4. Aktivitas berkelompok

Berbagai macam keinginan para remaja seringkali tidak dapat terpenuhi

karena bermacam-macam kendala, dan yang sering terjadi adalah tidak

tersedianya biaya. Adanya bermacam-macam larangan dari orangtua seringkali

melemahkan atau bahkan mematahkan semangat para remaja. Kebanyakan remaja

menemukan jalan keluar dari kesulitannya setelah mereka berkumpul dengan

rekan sebaya untuk melakukan kegiatan bersama. Mereka melakukan sesuatu
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kegiatan secara berkelompok sehingga berbagai kendala dapat diatasi bersama-

sama.

5. Keinginan mencoba segala sesuatu

Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (high curiosity),

karena didirong oleh rasa ingin tahu yang tinggi remaja sering cenderung ingin

bertualang, menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum

pernah dialaminya. Selain itu didorong juga oleh keinginan seperti orang dewasa

menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan oleh

orang dewasa, akibatnya tidak jarang secara sembunyi-sembunyi remaja pria

mencoba merokok karena sering melihat orang dewasa melakukannya. Remaja

putri seringkali mencoba memakai kosmetik baru meskipun sekolah melarangnya,

oleh karena itu amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa

ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif,

kreatif dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar untuk kepentingan

penyelidikan atau ekspedisi.

3. Kualitas Kelekatan

Penelitian Ainsworth (dalam Liliana, 2009) tentang strange situation,

membagi kualitas kelekatan menjadi empat, yaitu insecure attached avoidant

attachment, securely attachment infant, insecurely attached resintant infant dan

disorganizet / dissoriented attached.

a. Insecure Attached Avoidant Attachment (type A)

Anak menolak kehadiran Ibu. Hal ini di tandai dengan menampakkan sikap

bermusuhan, seringkali mengacuhkan dan kurang tertarik keberadaan ibu, kurang
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memiliki resiliensi ego ataupun kurang mampu mengekspresikan emosi negatif.

(dalam Liliana, 2009).

b. Securely Attachment Infant (type B).

Ibu sebagai dasar eksplorasi. Berdasarkan tipe ini anak akan melakukan

ekplorasi bersama dengan ibu untuk sesaat, anak akan merasa terganggu dengan

keberadaan orang asing atau kepergian ibu, dan baru akan menunjukkan

kebahagiaan kembali ketika ibu di dekatnya yang ditandai dengan senyuman.

(dalam Liliana, 2009).

c. Insecurely Attachment resinstant infant (Type C).

Menunjukan keengganan untuk mengeksplorasi lingkungan. Anak tampak

impulsive, helpless dan kurang kontrol (Cicchetti dan Toth, 1995). Hampir sama

dengan tipe B, tipe ini seringkali ditandai dengan anak yang tampak selalu

menempel pada ibu dan bersembunyi dari orang asing. Anak tampak sedih ketika

ditinggal ibu dan sulit untuk tenang kembali meskipun ibu telah kembali. Hal ini

kadang menyebabkan anak mengekspresikan emosi negatif namun dengan reaksi

yang berlebihan.

d. Disorganized/Disoriented Attachment (Type D).

Ini merupakan tipe keempat yang dihasilkan dari pengembangan eksperimen

yang dilakukan oleh Main, Hesse dan Solomon (dalam Dishion, Frech dan

Patterson, 1995; Cummings, 2003). Ditemukan pada anak-anak yang mengalami

salah pengasuhan (maltreatreated) dimana kekacauan emosi tidak terorganisasi,

yang ditunjukkan dengan kekhawatiran dan penolakan yang lebih besar pada ibu

dibandingkan dengan orang asing.
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Perbedaan kualitas kelekatan dapat memberikan dampak yang berbeda bagi

berbagai aspek perkembangan yang mencoba meneliti pengaruh secure dan

insecure attachment terhadap berbagai aspek kehidupan individu. Beberapa

penelitian menunjukkan bermacam-masam karakteristik positif yang tidak

ditemukan ada anak insecure attachment. Hasil penelitian Frankel dan Bates;

Jacobsen, Edelstein dan Hofmann; Matas. Arend dan Sroufe menunjukkan bahwa

anak dengan secure attachment cenderung akan lebih menjadi pintar dalam

menyelesaikan masalah. Anak yang secure juga menunjukkan lebih kooperatif,

patuh pada orangtua dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan teman

sebayanya, Mereka juga lebih jarang menunjukkan masalah-masalah perilaku

maupun emosional dibandingkan anak yang kelekatannya tidak terpenuhi

(insecure) (dalam Tambunan, 2007)

Hasil penelitian Sroufe (dalam Hetherington dan Parke, 1999) menunjukkan

bahwa ada perkembangan yang sangat berbeda antar remaja yang kelekatannya

terpenuhi dengan remaja yang kelekatannya tidak terpenuhi dalam pola

perkembangan sosial dan emosionalnya. Remaja yang memiliki kelekatan yang

cukup menunjukkan lebih banyak emosi positif, memiliki empati terhadap orang

lain yang lebih besar, dan lebih mampu mengambil inisiatif, merespon serta

melanjutkan hubungan dengan orang lain.

Berkaitan dengan perilaku prososial, kualitas kelekatan remaja dengan

orangtua dapat mempengaruhi perilaku prososialnya. Menurut Richters dan

Waters, 1991 attachment antara remaja dengan orangtua memegang peranan

penting dalam perkembangan sosial remaja, salah satunya adalah perilaku
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prososial. Ketika interaksi awal orangtua dengan remaja harmonis, remaja dapat

mengembangkan hubungan yang secure, dan diprediksikan memiliki hubungan

dengan aspek sosial yang lebih luas, yaitu meliputi atribut personal seperti self-

esteem, kompetensi sosial, self control, empati, ego resiliance dan afeksi positif.

Remaja yang secure juga ditemukan lebih reciprocal (seperti berbagi dan

bercanda) dalam interaksinya dengan teman sebaya demikian pula mereka

cenderung lebih perhatian, ramah, kooperatif dan patuh dengan orang dewasa,

dibandingkan remaja yang insecure, dengan demikian, secure attachment antar

remaja dengan orangtua diasosiasikan tidak hanya dengan berbagai indeks

kompetensi personal, tetapi juga dengan pola perilaku yang banyak merefleksikan

orientasi prososial terhadap orang lain.

C. Kerangka Berfikir

1. Kerangka Berfikir.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi

membutuhkan orang lain.dalam kehidupan bermasyarakat perilaku prososial

sangat diperlukan, tetapi saat ini jarang sekali ditemui, terutama pada remaja. Usia

remaja identik dengan usia pencarian identitas diri, dimana remaja lebih

cenderung egois dan memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh

banyak aspek, diantaranya faktor personal atau kepribadian, serta factor

situasional, seperti norma sosial atau suasana hati.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Berkovitz (dalam Dayakisni,

2009), bahwa kondisi emosional yang baik akan meningkatkan peluang terjadinya

perilaku menolong, sedangkan kondisi suasana hati yang tidak baik akan
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menghambat perilaku menolong. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat

disimpulkan bahwa perilaku prososial dipengaruhioleh suasana hati atau kondisi

emosional remaja yang berhubungan dengan terpenuhi atau tidak kebutuhan

afeksi pada remaja tersebut.

Faktor yang mempengaruhi perilaku prososial salah satunya adalah faktor

keluarga. Demikian pula yang dikatakan oleh Staub (dalam Tambunan, 2007)

bahwa hubungan afeksi antara anak dengan orangtua merupakan dasar bagi

perkembangan kecenderungan perilaku prososial. Pendapat tersebut didukung

oleh hasil penelitian yang dilakukan Hoffman (dalam Tambunan, 2007) yang

menunjukan bahwa kasih sayang orangtua merupakan faktor yang penting bagi

perkembangan ketentuan nilai-nilai moral, orientasi prososial dan kecenderungan

untuk berprilaku prososial. Hubungan afeksi antara anak dengan orangtua ini

sering disebut dengan attachment.

Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional, bukan hanya suatu tingkah

laku, kelekatan merupakan hubungan yang berlangsung dalam jangka waktu yang

lama kenikmatan sementara dari pertemanan atau mencari pendamping atau

kenyamanan dari orang lain.

Hal itu juga termasuk tingkah laku yang dihasilkan dari kedekatan

seseorang atau hubungan dengan individu tertentu atau yang disukai. Anak

melakukan tingkah laku kelekatan dengan menangis, tersenyum, memanggil,

menggapai, mendekati, mengikuti dan protes keras ketika ditinggalkan sendirian

atau bersama orang asing. Individu mencari kedekatan atau kontak dengan tokoh
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kelekatan dan melakukan hal tersebut khususnya ketika berada dalam tekanan

(stres) dan membutuhkan perhatian serta perlindungan (Collin, 1996).

Begitu juga dengan remaja, dalam menjalani kehidupan mereka

memperoleh dorongan dan perlindungan dari tokoh kelekatan pada masa kanak-

kanaknya, tetapi kelekatan dengan orangtua menjadi sumber utama dari rasa

aman. Remaja dalam keluarga yang berfungsi dengan baik akan terus

menggunakan orangtuanya sebagai dasar keamanan untuk mereka

mengeksploitasi dunia luas, seperti pendidikan, pekerjaan dan sosial serta

kemampuan yang ada.

Hubungan yang aman dengan orangtua selama masih remaja memberikan

tujuan yang membuat remaja merasa nyaman akan dukungan keluarga untuk

mengeksploitasi di luar keluarga, termasuk relasi baru dengan peer atau orang

dewasa lainnya.

Setelah membaca uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

orangtua sebagai pengasuh utama seorang remaja memegang peranan penting

dalam penentuan status kelekatan remaja, apakah akan membentuk kelekatan

yang aman atau sebaliknya. Status ini berhubungan dengan gangguan kelekatan

dan perkembangan remaja di masa selanjutnya.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran kelekatan yang terjadi

pada masa remaja terhadap orangtua yang dihubungkan dengan perilaku prososial

remaja dengan gambaran yang tepat dan diharapkan mampu memahami dan

memberikan perlakuan yang tepat pada remaja.
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D. Hipotesis.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan asumsi yang telah penulis jelaskan

diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat “hubungan positif antara

kualitas kelekatan remaja dengan orangtua terhadap perilaku prososial pada

remaja”.


