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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan psikososial seseorang berawal dari lingkup 

keluarga, yang di dalamnya terdapat interaksi antara anak dengan 

pengasuh sejak tahun – tahun awal kehidupan. Interaksi antara anak 

dengan pengasuhnya akan menumbuhkan ikatan emosional yang 

memiliki arti khusus, inilah yang disebut sebagai kelekatan (Atkinson, 

2010). Anak akan cenderung mencari kelekatan dengan pengasuhnya 

untuk merasa lebih aman dengan kehadiran pengasuh tersebut. 

Sutcliffe (dalam Ervika, 2005) menjelaskan bahwa ibu merupakan 

figur lekat pertama yang dikenal oleh bayi sejak dilahirkan, bahkan sejak 

masih berada dalam kandungan. Perkembangan kelekatan antara ibu 

dan bayi tersebut sangat dipengaruhi oleh kepekaan ibu dalam 

memberikan respon atas sinyal yang diberikan oleh bayi, di antaranya 

yaitu segera atau menunda respon, tepat atau tidak respon tersebut. 

Kelekatan yang terbentuk antara ibu dan anak pada masa awal 

kehidupan memengaruhi kemampuan bersosialisasi anak pada tahap 

perkembangan selanjutnya, bahkan hingga masa dewasa. Anna Freud 

(dalam Mikulincer & Shaver, 2007) berpendapat bahwa keadaan 

emosional antara anak dan ibu akan berpengaruh kuat dalam pola 
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perilaku personal, interpersonal, dan dalam fungsi sosial sepanjang 

kehidupannya. 

Pengalaman kelekatan dengan pengasuh utama sejak masa anak 

akan membentuk internal working models atau model representasi yang 

berpengaruh pada pola perilaku dan harapan dalam hubungan di masa 

dewasa (Ervika, 2005). Anak akan menyimpan pengetahuannya tentang 

persepsi suatu relasi, khususnya tentang keamanan dan bahaya. 

Selanjutnya model representasi ini yang akan menjadi tuntunan dalam 

pola interaksi di masa mendatang, sehingga interaksi yang terjalin 

merupakan hasil dari gambaran mental yang dimiliki seorang anak. 

Kelekatan mulai berkembang pada masa remaja. Individu mulai 

menjalin relasi intim dengan figur lekat yang baru, sebab kemampuan 

kognitif untuk merefleksikan pengalaman internal, motivasi, dan relasi 

terhadap orang lain telah berkembang (Shumaker, Deutsch, & 

Brenninkmeyer, 2009). Teman sebaya menjadi figur lekat baru bagi 

remaja. Persepsi tentang relasi romantis juga mulai terbentuk, karena 

remaja telah mengenal interaksi dengan lawan jenis (Mercer, 2006).  

Kelekatan semakin berkembang ketika individu memasuki masa 

dewasa. Freeney (dalam Santrock, 2013) menyatakan orang dewasa 

akan menjadikan pasangannya sebagai figur lekat yang baru, yaitu 

sebagai tempat perlindungan untuk mendapatkan kenyamanan dan 

keamanan dari tekanan. Kelekatan yang sehat dengan pasangan akan 
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menolong individu untuk melakukan tanggung jawab atau tugas – 

tugasnya dengan perasaan tenang  (Mikulincer & Shaver, 2007).  

Tugas perkembangan individu yang memasuki masa dewasa awal 

ialah bekerja mencari nafkah, menjalin relasi dengan pasangan, dan 

berperan sebagai orang tua (Feldman, 2009). Individu memulai pola – 

pola hidup baru, sehingga terdapat beragam harapan dan tuntutan untuk 

mencapai kestabilan pekerjaan, ekonomi, dan hubungan sosial. Masa ini 

dianggap kritis sebab individu perlu beradaptasi dengan peran dan 

tanggung jawab baru, serta harus menyelesaikan persoalan – 

persoalannya secara mandiri (Hurlock, 1980).  

Tugas perkembangan pada masa dewasa awal dapat menjadi 

distres bagi individu. Kelekatan yang terjalin dengan pasangan 

diharapkan dapat membuat individu merasa aman karena dapat berbagi 

tentang masalah atau distres yang dihadapi (Agusdwitanti, Tambunan, & 

Retnaningsih, 2015). Individu yang memiliki persoalan kelekatan, akan 

sulit mendapatkan rasa aman dari pasangannya dan hal ini semakin 

menghambat penyelesaian tugas perkembangan. 

Contoh persoalan kelekatan di antaranya ialah perceraian. 

Kementrian Agama Indonesia melansir berita bahwa kasus perceraian 

pada taraf nasional mengalami peningkatan. Terdapat 344.237 kasus 

perceraian dari 2.085.128 kegiatan peristiwa nikah pada tahun 2014, 

kemudian meningkat menjadi 365.633 kasus perceraian dari 1.837.186 

kegiatan peristiwa nikah pada tahun 2016 (Kontri, 2018). 70% kasus 
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perceraian dimulai dengan gugat cerai (permintaan istri). Perselingkuhan 

dan pertengkaran terus menerus yang menjadi penyebab perceraian 

tertinggi kedua di Indonesia setelah masalah ekonomi (Kontri, 2018).  

Maraknya kasus perceraian juga terjadi di daerah. Kota Surakarta 

tahun 2017 termasuk dalam 8 ranking teratas dari 34 Kota dan 

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan Akta Perceraian 

(BPS Jawa Tengah, 2017). Berdasarkan data yang dilansir oleh 

Dispendukcapil Kota Surakarta (2017), pemerintah telah menerbitkan 

akta perceraian bagi warga non-muslim pada tahun 2016 sebanyak 241 

lembar. Jumlah ini menurun pada tahun berikutnya, Dispendukcapil 

Kota Surakarta (2018) pada tahun 2017 menerbitkan akta perceraian 

sebanyak 197 lembar bagi warga non-muslim. Data pada tahun 2016 – 

2017 tersebut tidak memuat jumlah akta perceraian yang diterbitkan 

bagi warga muslim. Tahun 2018, akta perceraian yang telah diterbitkan 

oleh Dispendukcapil sebanyak 291 lembar bagi warga non-muslim dan 

872 kasus perceraian warga muslim yang ditangani oleh Kantor 

Pengadilan Agama (Dispendukcapil Kota Surakarta, 2019). 

Permasalahan terbanyak yang menjadi alasan perceraian menurut 

Dispendukcapil Kota Surakarta (2019) ialah pertengkaran terus 

menerus, sehingga istri mengajukan gugat cerai pada suami.  

Kasus lain yang sering terjadi ialah kekerasan dalam pacaran atau 

dalam rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan 

menganggap bahwa bentuk kasih sayang pasangan terhadapnya yaitu 
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dengan cara melakukan kekerasan, sehingga ia sulit melepaskan diri 

(Sambhara & Cahyanti, 2013). Terbukti dengan adanya temuan 2.171 

kasus (21%) kekerasan dalam pacaran selama tahun 2017 (Komnas 

Perempuan, 2017). Kasus kekerasan terhadap perempuan juga 

ditemukan di wilayah Surakarta. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Surakarta (2018) menyatakan terdapat 34 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 

2017. 

Persoalan lain yang dapat menggambarkan adanya masalah 

kelekatan ialah sikap posesif karena merasa takut kehilangan pasangan 

(Mikulincer & Shaver, 2007). Sikap posesif ini sering ditemui dalam relasi 

romantis, misalkan dalam bentuk melarang pasangan bertemu dengan 

lawan jenis lain yang bukan pasangannya. Sikap posesif dapat 

menimbulkan rasa cemburu yang sangat dalam, jika tidak teratasi akan 

berakibat masalah serius seperti kasus pembunuhan suami terhadap istri 

yang disebabkan perasaan cemburu (Siregar, 2019).  

Perselingkuhan dan pertengkaran yang terus menerus yang 

mengakibatkan perceraian, kekerasan dalam berpacaran atau rumah 

tangga, dan sikap cemburu buta, menunjukkan adanya permasalahan 

kelekatan pada masa dewasa. Masalah dalam kelekatan tidak muncul 

seketika, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengalaman 

(Mercer, 2006). Pengalaman dengan orang dewasa yang bersikap 
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sensitif dan responsif pada masa kanak akan membentuk kelekatan 

yang aman (secure).  

Individu yang mempunyai pengalaman – pengalaman yang 

menimbulkan emosi negatif seperti perceraian orang tua, orang tua yang 

terpapar narkoba, dan kejadian buruk sepanjang masa kehidupan, 

seperti pengalaman kekerasan atau penganiayaan, akan memengaruhi 

kelekatan seseorang pada masa dewasa (McConnell & Moss, 2011). 

Pengalaman – pengalaman tersebut dapat menimbulkan trauma bagi 

anak sebab ketergantungan anak terhadap orang tua atau pengasuhnya 

masih tinggi, sementara kemampuan coping-nya rendah. 

Trauma masa anak menurut Rosenbloom dan Williams (2010) 

adalah peristiwa yang mengandung dua kondisi, kondisi pertama ialah 

peristiwa itu biasanya melibatkan perasaan takut yang dalam atau rasa 

takut akan kematian atau menimbulkan cidera fisik atau luka batin yang 

serius. Kondisi kedua peristiwa tersebut berarti bagi korbannya, sebab 

suatu peristiwa dapat menjadi sangat berarti bagi seseorang, sementara 

bagi orang lain hal itu merupakan kejadian biasa. Trauma dapat 

berpengaruh terhadap keseluruhan hidup seseorang, seperti mengubah 

fisik, pikiran, emosi, dan perilakunya. Peristiwa – peristiwa traumatis 

dapat mengganggu atau bahkan menghambat perkembangan individu. 

Peristiwa traumatis yang dilakukan oleh orang tua seperti kekerasan 

pada masa anak, pemerkosaan, atau adanya ancaman dapat 
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menimbulkan perasaan bersalah dan kurangnya rasa percaya pada 

orang lain (Rubin & Springer, 2009). 

Infurna (2015) menyebutkan bahwa trauma masa anak yang 

dilakukan oleh pengasuh dapat terwujud dalam berbagai bentuk yaitu  

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, pengabaian dan 

antipati orang tua. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, meninju, 

membakar. Sementara kekerasan seksual misalnya perkosaan, 

pemaksaan seks, pemaksaan seks oral, dan sentuhan tidak pantas. 

Kekerasan psikologis dapat berwujud penganiayaan mental, 

meremehkan, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengejek, 

dan menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Pengasuh yang tidak 

memenuhi kebutuhan dasar anak dikategorikan sebagai kekerasan 

dalam bentuk pengabaian, seperti tidak memberikan perlindungan, tidak 

memberikan makanan dan tempat tinggal yang layak, tidak memberikan 

kebutuhan kesehatan, sekolah, pertemanan, dan kesejahteraan anak. 

Antipati dapat berupa sikap orangtua yang bermusuhan dengan anak, 

mencari kambing hitam saat terjadi pertengkaran antar saudara, dan 

dingin dalam menanggapi kebutuhan anak. 

Trauma masa anak dapat menimbulkan perasaan tidak aman yang 

terus menyertai selama masa perkembangan seseorang. Bowlby, dalam 

teori kelekatannya menyatakan bahwa anak – anak perlu memiliki 

pengasuhan yang berkesinambungan dan dapat diandalkan, dan 

mereka dapat merasa tersakiti secara emosional jika orang tuanya 
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inadekuat, kasar, dan kacau (Bennet & Nelson, 2010). Orang tua 

merupakan figur lekat yang seharusnya memberikan perlindungan dan 

keamanan, justru menjadi sumber ancaman dan cidera. Akibatnya anak 

memahami bahwa representasi mental dari orang tua terhadap dirinya 

negatif dan bermusuhan, sehingga anak berasumsi bahwa berelasi 

dengan orang lain tidak akan mendapatkan keamanan dan cinta (Howe, 

2005). Pengalaman menjalin kelekatan yang tidak aman dengan orang 

tua pada masa anak akan memengaruhi pola kelekatannya dengan 

orang dewasa di masa depan. 

Individu yang memiliki trauma pada masa lalunya akan 

mengembangkan kelekatan yang tidak aman (insecure) dengan orang 

lain, sebab semakin banyak individu terpapar bahaya akibat perilaku 

pengasuh yang menolak atau melakukan kekerasan, maka semakin 

banyak respon yang terdistorsi dalam perkembangan kelekatan (Purnell, 

2010). Individu yang memiliki kelekatan tidak aman dengan orang tuanya 

akibat pengalaman trauma, cenderung gagal menjalin kelekatan yang 

aman dengan pasangan pada masa dewasa (Erozkan, 2016 ; Carr, dkk., 

2009 ; Yumbul, Cavusoglu, dan Geyimci, 2010 ; Cristobal, Santelices, 

dan Fuenzalida, 2017). 

Macam – macam dari kelekatan tipe insecure yaitu preoccupied, 

fearful-avoidant, dan dismissive attachment (Sigelman & Rider, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Irdhanie dan Cahyanti (2013) 

menyatakan bahwa individu yang mengalami trauma masa anak dapat 
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mengembangkan tipe kelekatan preoccupied pada masa dewasa. 

Berdasarkan penelitian tersebut, individu menampilkan pola posesif dan 

neurotis dalam hubungan, bentuk perhatian dan kasih sayang 

diwujudkan dalam aturan – aturan atau batasan – batasan dengan 

alasan membentuk calon suami/istri yang ideal. Individu juga rela 

mengorbankan banyak hal untuk mempertahankan pasangan agar tidak 

ditinggal, bahkan melakukan percobaan bunuh diri agar tetap 

diperhatikan. Hal ini dilakukan karena ketakutannya yang terbesar ialah 

tidak mendapatkan kasih sayang dari pasangannya. 

Penelitian lain berpendapat bahwa trauma masa anak membentuk 

kelekatan tipe dismissive pada masa dewasa karena individu merasa 

takut jika kebutuhannya tidak terpenuhi oleh pasangan (Yumbul dkk, 

2010). Menurut penelitian ini, inidvidu melakukan penghindaran dan 

enggan membangun intimasi, sebab individu telah terbiasa mencukupi 

kebutuhannya sendiri akibat peran pengasuh yang disfungsi. Individu 

menyukai diri sendiri, sulit membuka diri, dan sulit menerima orang lain, 

karena hal inilah yang membuatnya merasa nyaman (Irdhanie & 

Cahyanti, 2013). Kecenderungan ini mengakibatkan penghindaran jika 

ada lawan jenis yang mendekati, bahkan terdapat rencana tidak menikah 

karena merasa takut tersakiti oleh lawan jenis. 

Morina, Schnyder, Schick, Nickerson, & Bryant (2016) 

mengemukakan bahwa trauma masa anak juga dapat menyebabkan 

individu mengembangkan kelekatan fearful-avoidant karena 
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kepercayaan individu kepada pasangan telah terkikis, sehingga sikap 

yang muncul ialah penghindaran. Sikap ini terbentuk karena individu 

telah belajar bahwa menjauhi pengasuh yang mengakibatkan trauma 

merupakan cara untuk bertahan. Akibatnya sikap terhadap figur lekat 

pada masa dewasa juga menjauhi, sebab pasangan dinilai akan 

menyakiti atau menolaknya (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Sebaliknya, individu yang minim mengalami trauma masa anak 

dapat menjalin kelekatan yang secure, baik dengan orang tuanya pada 

masa anak maupun dengan pasangannya pada masa dewasa (Kumar & 

Mattanah, 2016 ; Woodhouse, Ayers, & Field, 2015). Orang tua yang 

memiliki kompetensi dan kematangan dapat mengembangkan 

sensitivitas dan perilaku suportif dalam mengasuh anak, sehingga 

peristiwa traumatis dapat diminimalisasi (McConnell & Moss, 2011). Hal 

ini berperan dalam perkembangan kelekatan secure pada individu, 

sehingga ia dapat memandang dirinya berharga dan menilai orang lain 

secara positif akan memberikan kenyamanan pada saat mengalami 

distres. 

Wawancara telah dilakukan oleh peneliti terhadap penyintas 

trauma masa anak pada April 2018 di Yogyakarta. Seorang perempuan 

berinisial F berusia 21 tahun menceritakan bahwa ia pernah mengalami 

kekerasan fisik yang dilakukan oleh kakak laki – laki dan kekerasan 

psikologis oleh kedua orang tuanya pada masa anak. Subjek juga sering 

menyaksikan kakak laki – lakinya itu dipukuli oleh ayahnya. Pengalaman 
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trauma membuat subjek merasa tidak aman dan tertolak oleh orang 

tuanya, persepsi yang telah terdistorsi ini terbawa hingga masa dewasa. 

Akibatnya pada masa dewasa subjek mengembangkan kelekatan 

fearful-avoidant terhadap lawan jenis. Subjek menilai bahwa tidak ada 

yang baik dalam dirinya dan ragu akan penerimaan lawan jenis. Subjek 

menjadi sulit percaya kepada lawan jenis dan menduga bahwa dirinya 

akan tersakiti jika menjalin relasi. Hasil wawancara ini menunjukkan 

bahwa trauma pada masa anak menyebabkan masalah kelekatan 

dengan orang tua dan berdampak dalam kelekatan dengan lawan jenis 

di masa dewasa. 

Permasalahan kelekatan tersebut tidak hanya terjadi pada satu 

orang. Terdapat beragam masalah kelekatan yang muncul di usia 

dewasa awal seperti perselingkuhan, perceraian, kasus kekerasan 

dalam rumah tangga dan berpacaran, sikap posesif yang berlebihan, dan 

sikap penghindaran terhadap relasi romantis yang peneliti temui dalam 

lingkungan pergaulan saat ini. Diperlukan adanya penelitian untuk 

membuktikan dampak trauma masa anak terhadap kelekatan pada masa 

dewasa dalam jumlah subjek yang lebih besar.  

Penelitian mengenai trauma masa anak dan tipe kelekatan masa 

dewasa awal pernah dilakukan oleh Irdhanie dan Cahyanti (2013) yang 

menggunakan metode wawancara mendalam pada dua orang 

partisipan. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu sulitnya dilakukan 

generalisasi karena jumlah subjek penelitian yang terlalu sedikit. Saran 
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bagi penelitian selanjutnya ialah penggunaan metode self report, oleh 

sebab itu penelitian ini akan menggunakan skala sebagai alat pengumpul 

datanya. 

Ulasan yang lain yaitu rentang usia partisipan dalam penelitian 

sebelumnya berusia 19 – 47 tahun (Cristobal dkk, 2017) dan 19 – 58 

tahun (Yumbul dkk, 2010), sedangkan dalam penelitian ini partisipan 

yang akan diikutsertakan berusia 20 – 30 tahun yang termasuk dalam 

kategori usia dewasa awal (Santrock, 2013). Topik penelitian ini juga 

pernah diteliti oleh Erozkan (2016) serta Riggs dan Kaminski (2010) yang 

melibatkan mahasiswa berpacaran di area universitas tertentu sebagai 

partisipannya. Kelemahan dari penelitian tersebut ialah sulitnya 

dilakukan generalisasi pada sampel yang tidak terdaftar di universitas 

tersebut. Partisipan yang akan diikutsertakan dalam penelitian ini tidak 

hanya yang berpacaran, tetapi juga yang telah menikah. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan adanya penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara trauma masa anak 

dengan tipe kelekatan pada masa dewasa awal. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adakah hubungan antara trauma masa anak dengan tipe kelekatan pada 

masa dewasa awal. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris 

hubungan antara trauma masa anak dengan tipe kelekatan pada masa 

dewasa awal. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis : penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu 

Psikologi bidang klinis, khususnya mengenai hubungan antara trauma 

masa anak dan tipe kelekatan pada masa dewasa awal. 

2. Manfaat praktis : penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran 

pembaca bahwa trauma masa anak berkorelasi dengan tipe kelekatan 

masa dewasa awal, seandainya penelitian ini terbukti. Penelitian ini 

juga memiliki manfaat praktis bagi psikolog yaitu pemahaman tentang 

trauma masa anak dan tipe kelekatan pada masa dewasa awal. 
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