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Abstrak 

Kelekatan merupakan suatu hubungan emosional yang kuat, spesifik, dan terjalin dalam 

kurun waktu yang lama, serta saling terikat antara individu dengan figur lekat. Secara 

alamiah, remaja diasuh dan dibesarkan dalam keluarga yang memiliki orangtua lengkap 

sebagai figur lekat utama, namun faktanya kondisi keluarga yang tidak utuh, ataupun 

kondisi ekonomi yang kurang, menyebabkan beberapa remaja harus tinggal di panti asuhan 

dan terpisah dari orangtua bahkan sejak kecil.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran kelekatan yang dialami oleh remaja akhir putri di Panti Asuhan 

Tunas Bangsa Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

desain fenomenologi. Responden penelitian ini sebanyak 3 orang remaja akhir putri yang 

tinggal di Asuhan Tunas Bangsa Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat dua responden mengalami pola kelakatan aman (secure attachment), dan satu 

responden mengalami pola kelekatan lepas (dismissing attachment). Kelekatan aman pada 

penelitian ini dilatar belakangi oleh pola kelekatan yang sama pada masa awal kehidupan, 

cara pandang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mampu menjalin kedekatan 

dengan orang lain. Kelekatan lepas dilatar belakangi oleh pola kelekatan menghindar 

(avoidant attachment) pada masa awal kehidupan, memiliki cara pandang positif terhadap 

diri sendiri, namun negatif terhadap orang lain, sehingga tidak mampu menjalin kedekatan 

dengan orang lain. 
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Abstract 

 

Attachment is a strong emotional relationship, specific, over a long period of time, and 

bound between individual with attached figure. Naturally, adolescents were raised by 

families who have parents as a major of attached figure, but in fact, an incomplete family 

condition, or a poor economic conditions, causes some adolescents to stay in an orphanage, 

separated from their parents even from childhood. The purpose of this research is to 

understand in depth about attachment in late adolescence woman at Tunas Bangsa 

Orphanage Denpasar. This study uses qualitative research methods with phenomenology 

approach. Respondents this study were three late adolescents female at Tunas Bangsa 

Orphanage Denpasar. The results of this study indicate that two respondents are 

experiencing a secure attachment pattern, and one respondent is experiencing a dismissing 

attachment pattern. Secure attachment that obtained in this research are motivated by 

similar attachment patterns in the early life, having a positive perspective about self and 

others, and comfortable in having a relationship with others. Dismissing attachment are 

motivated by an avoidance attachment pattern in the early life, they have a positive 

perspective on self, but negative toward others, with the result that difficult to establish 

closeness with others. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kelekatan atau attachment adalah sebuah proses berkembangnya ikatan emosional secara 

timbal balik antara bayi ataupun anak dengan orangtuanya (Putro, 2009). Bowlby lebih lanjut 

menyatakan bahwa hubungan ini akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia 

yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu (Monks, Knoers, & 

Harditono 2001). Pengertian kelekatan juga disampaikan oleh Ainsworth dan Durkin yaitu ikatan 

emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik dan mengikat 

kedua individu dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu, serta didukung oleh 

tingkah laku lekat (attachment behavior) yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut 

(Eliasa, 2011). 

Kelekatan antara ibu dan bayi merupakan bagian yang penting dalam tumbuh kembang 

seorang anak, karena memiliki efek yang bersifat jangka panjang. Hal ini berarti kelekatan 

tersebut akan berpengaruh pada anak hingga saat dewasa (Hanifah, 2011). Pengaruh kelekatan 

bisa terlihat pada kepercayaan diri, cara pandang terhadap diri sendiri dan orang lain, termasuk 

hubungan interpersonal yang dimiliki seseorang ketika dewasa (Syafatania, 2012). Disisi lain, 

orangtua sebaiknya memperhatikan bahwa anak juga membutuhkan keleluasaan untuk 

bereksplorasi. Anak juga harus diberikan keseimbangan antara kelekatan dan eksplorasi. Hal ini 

berguna untuk mempersiapkan anak berinteraksi dengan orang lain diluar figur lekatnya atau 

keluarga (Elsa dalam Liliana, 2009). 
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Menurut Bowlby dan Ainsworth (dalam Santrock, 2003), terdapat dua kelompok besar 

pola kelekatan (attachment style) yaitu kelekatan aman (secure attachment) dan kelekatan tidak 

aman (insecure attachment). Individu yang mendapatkan kelekatan aman akan memiliki rasa 

percaya diri, optimisme, serta memiliki kemampuan yang baik untuk membina hubungan dekat 

dengan orang lain. Jika seorang individu tidak mendapatkan kelekatan yang aman, individu 

tersebut akan memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan, tidak nyaman dalam 

sebuah kedekatan, memiliki emosi yang berlebihan, serta sebisa mungkin mengurangi rasa 

ketergantungan terhadap orang lain. 

Senada dengan pola kelekatan yang diungkapkan oleh Bowlby dan Ainsworth, berbagai 

teori perkembangan remaja percaya bahwa kelekatan yang didapatkan individu sejak bayi akan 

berlanjut dan berpengaruh dalam kapasitas membentuk kepuasan intimasi pada remaja (Putri, 

2012). Masa remaja dikatakan sebagai periode dramatis dalam perubahan relasi kelekatan. 

Remaja yang memiliki keluarga yang berfungsi dengan baik akan cenderung mampu 

mengadaptasi peran orangtua sebagai dasar yang aman dalam meneruskan penguasaan diri 

terhadap lingkungan sosial, pendidikan, serta pekerjaan (Hurlock, 1991). 

Remaja merupakan sosok yang selalu menarik untuk diteliti. Banyak orang menganggap 

bahwa masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan, namun juga paling 

membingungkan (Himmah, 2012). Masa remaja merupakan tolak ukur untuk perjalanan menuju 

dewasa. Pada masa ini, remaja akan berusaha mencari jati diri, dan tuntutan untuk bertahan 

ketika berhadapan dengan masalah dunia yang mungkin belum pernah dihadapi saat masa anak-

anak. Cinta, persahabatan, konflik, persaingan, dan sebagainya akan menyatu menjadi bagian 

dari masa remaja (Arga, 2012). 
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Masa remaja juga dikatakan sebagai masa storm and stress atau masa badai dan 

ketegangan, yaitu masa yang penuh pertentangan dan perlawanan, terkadang remaja menjadi 

susah ditebak karena mereka selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya semata tanpa 

memikirkan dampaknya bagi orang disekelilingnya (Bali Post, 2009). 

Berikut merupakan salah satu kisah nyata yang dialami seorang remaja putri berusia 16 

tahun, Ni Wayan Mertayani. Seorang pemulung dari Karangasem yang berhasil menjadi 

pemenang lomba fotografi internasional di Belanda, adapun kisahnya sebagai berikut: 

“Setelah ayah wafat, Mertayani harus berjuang menghadapi kondisi ekonomi keluarganya 

yang lemah. Walaupun sering mendapat cibiran dari teman-temannya, Mertayani tak 

pernah mengeluh menjadi pemulung di pantai Amed. Tak jarang Mertayani juga berjualan 

kue disekolahnya. Ketabahan ibunya dalam menjalani kehidupan yang serba kekurangan 

dengan kondisi terbaring sakit, membuat Mertayani bersemangat. Kemauannya untuk 

berjuang dan tetap belajar, mengetuk hati seorang wisatawan dari Belanda yang 

kemudian meminjamkan kamera digital pada Mertayani, tak disangka hasil foto bidikan 

Mertayani mendapat juara Lomba Foto Internasional Museum Anne Frank di Belanda, 

yang kemudian mengantarkan Mertayani ke Belanda dan dikenal banyak orang. Mertayani 

ingin membahagiakan Ibu,karena  Ibu selalu mengajarkan saya untuk ikhlas dalam 

menjalani hidup, jadi tidak boleh mengeluh.”  (Indonesiaberpestasi.com, 2011). 

 

Kisah nyata tersebut menunjukkan sangat pentingnya peran orangtua ataupun figur lekat 

yang tepat dalam membentuk kepribadian seorang anak, khususnya remaja, sehingga remaja 

mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi permasalahan hidup (Himmah, 

2012). Orangtua merupakan sosok yang paling mengenal karakter anak-anaknya, sehingga 

kepedulian dan perhatian orangtua sangat dibutuhkan oleh seorang anak, terutama pada masa 

remaja. Peran orangtua adalah membina dan membimbing, menjadi teladan, menciptakan 

lingkungan yang kondusif, serta memberikan bimbingan agama (Farhan, 2012). 

Secara alamiah, anak diasuh dan dibesarkan dalam suatu keluarga yang memiliki orangtua 

lengkap sebagai pengasuh utama yang menyediakan berbagai sarana dan dukungan bagi 

perkembangan anak. Kematian orang tua, perceraian, ataupun kemiskinan merupakan beberapa 
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kondisi utama yang memungkinkan anak pada akhirnya ditempatkan di luar keluarga 

kandungnya, salah satunya adalah di panti asuhan (Dalimunthe, 2009). Pada kenyataannya, di 

Indonesia ditemukan sangat kurangnya pengasuhan dan perhatian yang baik bagi anak-anak yang 

tinggal di panti asuhan. Hampir semua panti asuhan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan 

kolektif, khususnya kebutuhan materi sehari-hari, sementara kebutuhan emosional dan 

pertumbuhan anak-anak kurang dipertimbangkan (Martin, Santi, & Hikmat, 2007). 

Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan secara sengaja oleh 

pemerintah ataupun masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan penyantunan, 

pelayanan, dan pengentasan anak terlantar serta memiliki fungsi sebagai pengganti perananan 

orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial anak asuh agar mereka memiliki 

kesempatan yang luas untuk mengalami pertumbuhan fisik dan mengembangkan pemikiran 

hingga mencapai tingkat kedewasaan yang matang dan mampu melaksanakan peran-perannya 

sebagai individu dan warga negara di masyarakat (Ewintri, 2012). 

Berikut adalah kutipan kisah nyata yang terjadi pada salah seorang remaja yang hidup 

tanpa adanya dampingan dari orangtua dan berhasil menjalani hidupnya dengan baik: 

“Muhammad Khairul Hafiz Abdullah yang kini berusia 25tahun, telah sukses menekuni 

bisnis daur ulang sejak usia remaja. ketika masih bayi Hafiz dibuang oleh orangtuanya di 

tempat sampah. Saat usia 6 tahun Hafiz pernah mengalami siksaan oleh orangtua 

angkatnya, namun Hafiz berhasil melarikan diri. Beberapa kali Hafiz harus berpindah-

pindah panti asuhan di Malaysia. Kehidupan yang sulit dan rasa sakit menjadikan Hafiz 

tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Beruntung, saat berusia 12 tahun Hafiz pindah ke 

panti asuhan remaja di Durian Daun, Melaka yang memberikannya rasa nyaman, pihak 

panti asuhan selalu memperhatikan perkembangan anak pantinya, di panti asuhan 

tersebutlah Hafiz diajarkan berbagai macam keterampilan agar dapat hidup mandiri, 

salah satunya dengan mendaur ulang barang bekas kemudian dipasarkan. Sejak saat itu 

Hafiz kerap kali mendapat perkerjaan dibidang yang sama, dengan tekun Hafiz 

mempelajari bisnis tersebut, dan saat berusia 18 tahun Hafiz telah mampu 

mengembangkan bisnisnya sendiri. Kini Hafiz telah menikah, ditengah kesuksesannya 

dalam bidang daur ulang, Hafiz juga aktif dibidang sosial dengan berbagi pengalaman 
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pahitnya dan menularkan ketegaran hati serta harapan pada anak-anak di panti asuhan.”  

(Kristianti, 2012). 

 

Jika dikaitkan dengan teori kelekatan, walaupun dibuang oleh orangtua sejak masih bayi 

serta kerap kali mendapat siksaan dari orang tua angkat terdahulu, tidak lantas membuat Hafiz 

menjadi pribadi yang tidak baik. Kelekatan aman yang diterima Hafiz di panti asuhan, membuat 

Hafiz memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga mampu bangkit dari keterpurukan. Hafiz 

berusaha untuk optimis dalam mengambil setiap keputusan dalam hidupnya, termasuk keputusan 

untuk menekuni pekerjaan yang dimiliki dan melupakan masa lalu yang buruk. Hafiz juga 

mampu membina hubungan interpersonal dan sosial yang baik, Hafiz mampu membina rumah 

tangga, serta mengikuti kegiatan sosial dengan cara memberikan motivasi pada anak-anak di 

panti asuhan. 

Kisah yang bertolak belakang dari kehidupan Hafiz dialami oleh seorang remaja laki-laki 

berusia 15 tahun yang merupakan penghuni di salah satu panti asuhan di Pontianak, remaja 

tersebut dikeluarkan dari sekolahnya akibat perbuatan tercela yang telah dilakukannya : 

“Seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas IV sekolah dasar (SD) 

diperkosa oleh teman laki-laki di panti asuhannya yang berusia 15 tahun. Kejadian 

tersebut telah terjadi dua kali, diketahui remaja laki-laki tersebut nekad memperkosa 

temannnya karena terkena pengaruh buku porno yang disewanya. Padahal, anak laki-laki 

tersebut sebelumnya diketahui merupakan anak yang pandai dan sering menolong teman-

temannya. Atas perbuatannya tersebut, polisi menjerat tersangka dengan pasal 285 KUHP 

serta pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. 

Korban merasa sangat terpukul dengan perbuatan tersangka. Pengelola panti asuhan 

yang didirikan sejak tujuh tahun lalu itu juga merasa sangat sedih dan terpukul dengan 

perbuatan yang dilakukan oleh anak asuhnya tersebut. Pihak panti merasa kesal terhadap 

perbuatan yang dilakukan oleh tersangka serta mengaku lalai dalam menjaga anak 

asuhnya, padahal panti asuhan ini didirikan dengan tujuan untuk menyebarkan kebaikan, 

dengan mengasuh para anak yatim piatu. Sementara itu tersangka telah menyatakan 

penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Akibat perbuatannya, tersangka 

yang masih duduk di bangku kelas XII sekolah menengah pertama (SMP) ini tidak dapat 

mengikuti ujian akhir nasional, dan dikeluarkan dari sekolahnya.” (Indosiar.com, 2008). 
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Jika dikaitkan dengan kondisi panti asuhan di Indonesia saat ini (Martin, Santi, & 

Hikmat, 2007), kejadian yang menimpa salah satu panti asuhan di Pontianak ini merupakan bukti 

nyata masih kurangnya perhatian terhadap kebutuhan psikologis anak panti asuhan di Indonesia. 

Panti asuhan tersebut mengaku lalai dalam memberi pengawasan terhadap tingkah laku anak 

asuhnya yang sedang beranjak remaja. Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) masa 

remaja merupakan masa storm and stress, yaitu terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan 

pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan psikis yang bervariasi, disini lah peran dari figur 

lekat yang aman sangat diperlukan oleh remaja agar tidak salah dalam mengambil keputusan. 

Terdapat dua fenomena yang biasanya muncul dalam kehidupan di panti asuhan, yaitu 

kelekatan aman yang diterima oleh remaja di panti asuhan biasanya dilatar belakangi oleh 

adanya pengalaman atau peristiwa yang menyenangkan serta perlakuan-perlakuan yang benar 

dan sehat dari anggota pengasuh, teman bermain atau lingkungan sehingga individu akan 

memiliki kondisi psikologis yang sehat, sedangkan kelekatan tidak aman pada remaja di panti 

asuhan biasanya disebabkan oleh pengalaman, peristiwa, ataupun perlakuan yang tidak atau 

kurang sehat dan tidak menyenangkan bahkan sampai menimbulkan trauma, sehingga 

mempengaruhi terbentuknya kepribadian individu menjadi kurang sehat  (Kuantari dalam Dina, 

2010). 

Di Denpasar terdapat satu panti asuhan pemerintah dan 14 panti asuhan swasta yang 

tercatat dalam Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Denpasar. Salah satu panti 

asuhan swasta di Denpasar adalah panti asuhan yang didirikan oleh Yayasan Tunas Bangsa 

Denpasar. Panti asuhan tersebut telah berdiri sejak 21 Desember 1993, dan menerima anak asuh, 

baik yang merupakan anak yatim/piatu dan yatim piatu, fakir miskin, serta mereka yang putus 
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sekolah. Adapun rentang usia anak asuhnya adalah dari balita hingga mahasiswa, dengan jumlah 

seluruh anak asuh pada bulan Januari 2014 sebanyak 30 orang. 
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Berikut adalah hasil pengamatan dan wawancara awal pada salah seorang remaja akhir 

putri yang telah peneliti lakukan di Panti Asuhan Tunas Bangsa Denpasar: 

“AN merupakan anak asuh terlama di Panti Asuhan Tunas Bangsa, dan telah tinggal 

selama 11 tahun. AN dan tiga saudaranya dibawa secara diam-diam oleh Ibu ke panti 

asuhan tanpa sepengetahuan bapak. Hubungan Ibu dan Bapak AN tidak harmonis, AN dan 

saudara terbiasa melihat bapak memukuli ibu. Bapak dan ibu AN hanya bekerja serabutan 

sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan empat orang anak dan memiliki banyak 

hutang. Tinggal di panti asuhan tidak lantas membuat hidup AN menjadi lebih indah, 

proses penyesuaian diri yang dialami oleh AN tidaklah mudah, AN dihadapkan pada 

tindakan senioritas yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas di panti asuhan. Beranjak 

remaja AN juga dikucilkan oleh teman-teman di SMP karena berasal dari panti asuhan. 

Disisi lain, AN juga memikirkan cara agar kondisi ekonomi keluarga membaik.” (Pre-

eliminary study, 2014) 

 

Berbeda dengan remaja akhir putra di panti asuhan yang dapat bebas mengekspresikan 

diri, remaja akhir putri yang tinggal di panti asuhan dituntut untuk memiliki tanggung jawab 

yang lebih besar. Remaja akhir putri memiliki tugas membantu mengasuh anak-anak asuh yang 

masih berusia kanak-kanak, membantu mengelola kebutuhan yayasan, serta ditambah dengan 

beban pribadi yang dimiliki, baik dalam permasalahan keluarga, dan pendidikan (Pre-eliminary 

study pada Panti Asuhan Tat Twam Asi, dan Panti Asuhan Tunas Bangsa, 2014). Berdasarkan 

pre-eliminary study tersebut, diketahui terdapat beberapa akar masalah yang dahulu dialami oleh 

remaja akhir putri di panti asuhan tersebut, salah satunya mengenai keberadaan keluarga 

kandung yang menjadi beban psikologis terberat bagi remaja akhir tersebut. Berbeda halnya 

dengan remaja akhir putri yang hidup dalam kondisi keluarga harmonis, sejak kecil remaja akhir 

putri di panti asuhan terbiasa mengalami konflik pribadi yang harus mampu mereka tangani 

tanpa orangtua sebagai figur lekat primer, seperti pemikiran tentang masa lalu terkait konflik 

dalam keluarga, masalah ekonomi, hubungan interpersonal, prestasi belajar yang tidak stabil, 

masa pubertas, ego yang terlalu besar, konflik psikologis terhadap peraturan dan kebebasan, 

kejenuhan, perasaan kesepian hingga pencarian jati diri. 
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Berdasarkan paparan peristiwa diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana gambaran 

kelekatan yang dialami oleh remaja akhir putri di Panti Asuhan Tunas Bangsa Denpasar dengan 

kondisi mereka yang tinggal tanpa dampingan orang tua sebagai figur lekatnya. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana gambaran kelekatan yang dialami oleh remaja 

akhir putri di Panti Asuhan Tunas Bangsa Denpasar. 

C. Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Gambaran kelekatan merupakan fenomena yang patut diteliti, terkait pengaruhnya yang 

besar terhadap perkembangan kepribadian seorang anak dimasa dewasa. Hal inilah yang menarik 

sebagian besar peneliti psikologi untuk meneliti fenomena kelekatan dari berbagai sudut pandang 

subjek penelitian, baik yang menggunakan metode kuantitatif atau pun metode kualitatif. Namun 

penelitian yang membahas mengenai gambaran kelekatan pada remaja akhir putri panti asuhan di 

Bali belum ditemukan oleh peneliti. Adapun penelitian sebelumnya terkait penelitian yang akan 

dilakukan yaitu: 

1. Penelitian internasional yang dilakukan oleh Gorrese dan Ruggieri (2012) berjudul “Peer 

Attachment: A Meta-analytic Review of Gender and Age Differences and Associations with 

Parent Attachment” merupakan studi literatur yang bertujuan untuk meninjau kembali 

dengan menggunakan pendekatan meta analisis terhadap hubungan antara remaja dan 

teman sebayanya menggunakan kerangka teori kelekatan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan adanya korelasi yang sejajar antara hubungan kelekatan dengan teman 

sebaya dan kelekatan dengan orangtua, remaja perempuan secara signifikan lebih lekat 
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dengan teman sebaya dibandingkan dengan remaja laki-laki, namun korelasi antara rentang 

usia dan hubungan teman sebaya tidak signifikan. 

2. Penelitian di Indonesia oleh Ervika (2006) yang berjudul “Kelekatan (attachment) pada 

Anak” merupakan penelitian yang  melakukan analisis literatur tentang definisi kelekatan 

pada anak dari berbagai hasil studi untuk akhirnya dibandingkan dan didefinisikan 

mengenai gambaran dari kelekatan tersebut. Hasil dari studi ini menyatakan bahwa ibu 

memiliki peran penting dalam proses kelekatan, dengan kelekatan aman diharapkan anak 

akan mampu mencapai perkembangan yang optimal, sebaliknya bila kelekatan yang terjadi 

adalah kelekatan tidak aman maka anak akan mengalami masalah dalam proses 

perkembangannya, sehingga dapat menjadi akar dari berbagai masalah kriminal dan sosial 

yang marak terjadi. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga memberikan 

pembahasan mengenai kelekatan pada ibu dan anak, namun lebih berfokus pada kelekatan 

yang dialami individu ketika remaja. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maentiningsih (2008) berjudul “Hubungan antara Secure 

Attachment dengan Motivasi Berprestasi pada Remaja” merupakan penelitian kuantitatif. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara secure 

attachment dengan motivasi berprestasi pada remaja. Hubungan yang signifikan tersebut 

dikarenakan adanya pengaruh yang faktor-faktor secure attachment yang dominan, salah 

satunya adalah peran dari kedua orangtua yang tidak hanya memberikan kasih sayang saja, 

namun dukungan serta rasa aman yang didapat dari orangtua akan menyebabkan remaja 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

juga membahas pola kelekatan yang salah satunya adalah secure attachment, yang 
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nantinya akan digunakan peneliti untuk menggolongkan gambaran pola kelekatan yang 

dialami oleh masing-masing subjek penelitian. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Liliana (2009) berjudul “Gambaran Kelekatan 

(attachment) Remaja Akhir Putri dengan Ibu” yang menggunakan pendekatan studi kasus 

dan dalam menggambarkan kelekatan terhadap seorang remaja putri dengan ibunya. Dari 

proses wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelekatan yang 

terjalin antara subjek dan ibunya cukup baik, hal tersebut terlihat dari ciri-ciri subjek yang 

termasuk secure attachment, sehingga subjek percaya bahwa orang lain menilai positif 

tentang dirinya. Dalam penelitian tersebut juga menghasilkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelekatan remaja dan ibunya, serta fungsi dan manfaat dari kelekatan 

tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang membedakan 

dengan penelitian tersebut adalah subjek penelitian yaitu remaja akhir putri di panti asuhan, 

serta menjelaskan figur lekat dari subjek penelitian. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2009) berjudul “Hubungan antara Kelekatan 

terhadap Orangtua dengan Identitas Diri pada Remaja Pria Delinquent di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kutoarjo” yang merupakan penelitian kuantitatif. Hasil yang 

didapat menunjukkan hubungan positif antara kelekatan dan pencapaian identitas diri pada 

remaja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, yang berarti semakin positif kelekatan 

maka semakin tinggi, dan sebaliknya pencapaian identitas diri, semakin negatif kelekatan 

maka pencapaian identitas diri semakin rendah. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa 

penelitian mengenai kelekatan pada remaja di panti asuhan belum banyak dilakukan dan dibahas. 

Sebagian besar penelitian mengenai kelekatan hanya terbatas pada penelitian kuantitatif yang 
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hanya membahas korelasi antara kelekatan dengan aspek-aspek psikologis lainnya, selain itu 

sebagian besar studi mengenai kelekatan hanya terfokus pada subjek yang masih memiliki 

orangtua ataupun tinggal bersama orangtuanya. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan 

diteliti yaitu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi yang melihat dari sudut pandang responden penelitian, sehingga penelitian ini 

akan berusaha memahami fenomena gambaran kelekatan yang dikaji dari pengalaman subjektif 

remaja akhir putri di panti asuhan, serta belum pernah ada penelitian mengenai kelekatan dengan 

remaja akhir putri panti asuhan di Denpasar sebagai kajian penelitiannya, sehingga perlu kiranya 

peneliti menggali fenomena yang terjadi di Panti Asuhan Tunas Bangsa Denpasar tersebut. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelekatan yang 

dialami oleh remaja akhir putri Panti Asuhan Tunas Bangsa Denpasar. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis: 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu 

psikologi, khususnya untuk psikologi perkembangan, terkait dengan pemahaman mengenai 

gambaran kelekatan yang dialami oleh remaja akhir putri di panti asuhan, khususnya Panti 

Asuhan Tunas Bangsa Denpasar dalam menghadapi fase transisi tahapan perkembangan tanpa 

adanya dampingan orang tua sebagai figur lekatnya. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi remaja akhir putri yang tinggal di panti asuhan 
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Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kelekatan yang dialami, 

sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan figur lekat dan orang lain. 
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b. Bagi praktisi dibidang psikologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi psikologis pada 

remaja akhir putri di panti asuhan terkait kelekatan yang dialami, seperti hubungan 

interpesonal, sehingga dapat membantu terapis/konselor dalam memberikan intervensi 

psikologis pada permasalahan psikologis yang banyak dialami remaja akhir putri di panti 

asuhan. 

c. Bagi orangtua/keluarga yang memiliki anak/kerabat usia remaja akhir terutama yang 

menitipkan anaknya di panti asuhan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dalam meningkatkan kesadaran akan 

peran kelekatan dalam pengasuhan dan dukungan terhadap mereka. 

d. Bagi pengurus dan pengasuh di panti asuhan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman mengenai dinamika 

kelekatan yang terjadi pada remaja akhir putri di panti asuhan dalam memberikan 

dampingan yang terbaik bagi mereka. 

 


