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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap dewasa awal usia 20 – 30 tahun 

yang sedang atau pernah menjalin relasi romantis, seperti pendekatan, 

berpacaran, dan menikah. Kancah penelitian yang dipilih ialah warga 

Kota Surakarta. Berdasarkan data menurut Badan Pusat Statistik 

Surakarta (2018) pada tahun 2017 terdapat 87.092 orang yang berusia 

21 – 30 tahun, tetapi tidak diketahui secara pasti dari data tersebut 

jumlah orang yang sesuai dengan kriteria penelitian. Penentuan subjek 

dalam penelitian ini dengan teknik accidental sampling yaitu memilih 

siapa saja yang sesuai dengan kriteria di atas.  

B. Persiapan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian diawali oleh beberapa hal terlebih dulu, 

seperti persiapan alat pengumpul data, pelaksanaan uji coba, dan 

perhitungan validitas dan reliabilitas alat ukur. Berikut adalah 

penjelasannya. 

1. Persiapan Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk skala 

psikologis. Skala untuk mengukur variabel tergantung ialah Skala 

Tipe Kelekatan, sedangkan skala untuk mengukur variabel bebas 

ialah Skala Trauma Masa Anak.  

47 
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a. Skala Tipe Kelekatan 

Skala ini disusun oleh peneliti berdasarkan konstruk teori 

tipe – tipe kelekatan dewasa awal yang terdiri dari tipe kelekatan 

secure, preoccupied, avoidant, dan dismissive. Skala ini 

berbentuk self report, subjek akan diminta mengisi sesuai 

dengan keadaan dirinya. Persiapan alat pengumpulan data ini 

meliputi penyusunan aitem – aitem, penentuan skor dari setiap 

respon, dan penentuan jumlah aitem. Pembagian aitem dalam 

skala ini sebagai berikut : 

Tabel 3. 
Sebaran Aitem Skala Tipe Kelekatan 

Tipe Kelekatan Nomor Aitem Jumlah 

Secure 1, 2, 12, 19, 21, 22, 30, 31, 36, 38 10 
Preoccupied 3, 4, 13, 14, 15, 23, 24, 32, 37, 40 10 
Fearful-Avoidant 6, 7, 9, 16, 17, 25, 26, 33, 34, 39 10 
Dismissive 5, 8, 10, 11, 18, 20, 27, 28, 29, 35 10 

Jumlah 40 

 

b. Skala Trauma Masa Anak 

Skala Trauma Masa Anak telah disusun oleh Wibhowo 

(2019), lalu aitem – aitemnya dimodifikasi oleh peneliti. Skala ini 

terdiri dari enam macam trauma masa anak yaitu antipati orang 

tua, pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan seksual, kekerasan 

psikis, dan menyaksikan perilaku kekerasan. Aitemnya terdiri 
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dari aitem favorable dan unfavorable. Skala ini juga berbentuk 

self report. Berikut ini penyebaran aitemnya : 

Tabel 4. 
Sebaran Aitem Skala Trauma Masa Anak 

Macam-Macam Aitem 
Favorable 

Aitem 
Unfavorable 

Jumlah 

Antipati orang tua 1, 20 7, 13 4 
Pengabaian  8, 14 2, 21 4 
Kekerasan fisik 9, 15 3, 22 4 
Pelecehan seksual 4, 23 10, 16 4 
Kekerasan psikis 11, 17 5, 24 4 
Menyaksikan 
perilaku kekerasan 

12, 18 6, 19 4 

Total 24 

 

Kedua skala di atas, setelah disetujui oleh kedua pembimbing, 

kemudian disajikan kepada sepuluh orang partisipan untuk dilakukan 

preliminary tryout atau memastikan aitem – aitem dalam skala 

pengukuran dapat dipahami maksudnya. Preliminary tryout ini 

dilakukan pada partisipan yang memiliki karakter sama dengan 

subjek, yang terdiri dari tiga orang mahasiswa Program Studi Profesi 

Psikologi dan tujuh orang yang termasuk dalam kriteria subjek 

penelitian. Partisipan diminta untuk membaca seluruh aitem dan 

memberikan saran agar aitem yang disusun tepat sesuai sasaran. 

2. Uji Coba Skala Penelitian 

Uji coba ini dilakukan demi memperoleh aitem – aitem yang valid 

dan reliabel. Pengujian validitas terhadap aitem – aitem alat ukur 

dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson, selanjutnya 

dikoreksi dengan teknik Part-Whole. Proses ini menggunakan alat 
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bantu program SPSS 16.0 for Windows. Pedoman yang dipakai ialah 

taraf signifikasi 5% (r = 0,3), sehingga aitem yang nilai validitasnya 

tidak mencapai 0,3 akan dianggap gugur. 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach 

dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. Angka reliabilitas 

berada dalam rentang 0 – 1,00, semakin mendekati angka 1,00 

berarti semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur. 

a. Skala Tipe Kelekatan 

Terdapat empat jenis kelekatan yang berbeda dalam satu 

skala ini, sehingga perhitungannya harus dilakukan dengan 

menghitung koefisien korelasi skor aitem dengan skor total 

komponen masing – masing (Azwar, 2012). Jadi, terdapat empat 

hasil perhitungan sesuai dengan tipe kelekatan yang dibahas. 

Berikut ini penjelasannya : 

1) Komponen Kelekatan Secure 

Jumlah awal aitem pada Komponen Kelekatan Secure 

sebanyak 10 aitem, setelah dilakukan perhitungan statistik 

terdapat 2 aitem gugur dan 8 aitem valid. Koefisien korelasi 

pada validitas berkisar antara 0,347 – 0,732. Koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach memiliki skor 0,819, artinya alat 

ukur ini reliabel. Hasil aitem valid dapat dilihat pada tabel 5. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

B-1-1. 
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2) Komponen Kelekatan Preoccupied 

Jumlah awal aitem pada Komponen Kelekatan 

Preoccupied sebanyak 10 aitem, setelah dilakukan 

perhitungan statistik terdapat 2 aitem gugur dan 8 aitem 

valid. Koefisien korelasi pada validitas berkisar antara 0,337 

– 0,626. Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach memiliki skor 

0,768, artinya alat ukur ini reliabel. Hasil aitem valid dapat 

dilihat pada tabel 5. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran B-1-2 

3) Komponen Kelekatan Fearful-Avoidant 

Jumlah awal aitem pada Komponen Kelekatan Fearful-

Avoidant sebanyak 10 aitem, setelah dilakukan perhitungan 

statistik terdapat 1 aitem gugur dan 9 aitem valid. Koefisien 

korelasi pada validitas berkisar antara 0,321 – 0,620. 

Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach memiliki skor 0,807, 

artinya alat ukur ini reliabel. Hasil aitem valid dapat dilihat 

pada tabel 5. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran B-1-3 

4) Komponen Kelekatan Dismissive 

Jumlah awal aitem pada Komponen Kelekatan 

Dismissive sebanyak 10 aitem, setelah dilakukan 

perhitungan statistik terdapat 4 aitem gugur dan 6 aitem 
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valid. Koefisien korelasi pada validitas berkisar antara 0,343 

– 0,557. Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach memiliki skor 

0,738, artinya alat ukur ini reliabel. Hasil aitem valid dapat 

dilihat pada tabel 5. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran B-1-4. 

Tabel 5. 
Sebaran Aitem Valid dan Gugur pada Skala Tipe Kelekatan 
Tipe Kelekatan Nomor Aitem Valid Gugur 

Secure 1, 2, 12, 19, 21, 22, 30, 31*, 
36, 38* 

8 2 

Preoccupied 3, 4, 13*, 14*, 15, 23, 24, 32, 
37, 40 

8 2 

Fearful-
Avoidant 

6, 7, 9, 16, 17, 25, 26, 33, 
34, 39* 

9 1 

Dismissive 5*, 8*, 10, 11, 18*, 20, 27*, 
28, 29, 35 

6 4 

Jumlah 31 9 

Keterangan : 
Nomor aitem dengan tanda (*) : aitem gugur 

b. Skala Trauma Masa Anak 

Tabel 6. 
Sebaran Aitem Valid dan Gugur pada Skala Trauma Masa 

Anak 
Macam-Macam Aitem 

Favorable 
Aitem 

Unfavorable 
Valid Gugur 

Antipati orang 
tua 

1, 20 7, 13 4 0 

Pengabaian  8, 14 2, 21 4 0 
Kekerasan fisik 9, 15 3, 22 4 0 
Pelecehan 
seksual 

4*, 23 10*, 16 2 2 

Kekerasan 
psikis 

11, 17 5, 24* 3 1 

Menyaksikan 
perilaku 
kekerasan 

12, 18 6, 19 4 0 

Jumlah 21 3 

Keterangan : 
Nomor aitem dengan tanda (*) : aitem gugur 
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Terdapat 24 aitem pada skala ini, hasilnya setelah dilakukan 

perhitungan sebanyak 3 aitem gugur dan 21 aitem valid. 

Koefisien korelasi pada validitas berkisar antara 0,329 – 0,669. 

Koefisien reliabilitas alpha Cronbach 0,891, artinya alat ukur ini 

reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran B-2. Persebaran aitem valid dan gugur dalam skala ini 

dapat dilihat pada Tabel 6 di atas. 

3. Penyusunan Alat Ukur Penelitian 

Uji validitas dan reliabilitas pada Skala Tipe Kelekatan dan Skala 

Trauma Masa Anak menghasilkan aitem – aitem valid yang akan 

disusun menjadi alat ukur, sedangkan aitem – aitem yang tidak valid 

gugur. Skala Tipe Kelekatan memiliki 31 aitem valid yang akan 

dijadikan sebagai alat ukur. Perinciannya sebagai berikut : 

Tabel 7. 
Sebaran Aitem Skala Tipe Kelekatan yang Dijadikan Alat Ukur 

Tipe Kelekatan Nomor Aitem Jumlah 

Secure 1, 2, 10 (12), 14 (19), 16 (21), 17 
(22), 24 (30), 29 (36) 

8 

Preoccupied 3, 4, 11 (15), 18 (23), 19 (24), 25 
(32), 30 (37), 31 (40) 

8 

Fearful-avoidant 5 (6), 6 (7), 7 (9), 12 (16), 13 (17), 
20 (25), 21 (26), 26 (33), 27 (34) 

9 

Dismissive 8 (10), 9 (11), 15 (20), 22 (28), 23 
(29), 28 (35) 

6 

Jumlah  31 

Keterangan : 
Nomor dalam tanda ( ) merupakan nomor aitem sebelum diuji 
validitas reliabilitasnya 
 

Skala Trauma Masa Anak memiliki 21 aitem valid yang akan 

dijadikan sebagai alat ukur. Perinciannya ada pada tabel 8. 
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Tabel 8. 
Sebaran Aitem Skala Trauma Masa Anak yang Dijadikan Alat Ukur 

Macam Trauma Nomor Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Antipati orang tua 1, 18 (20) 6 (7), 11 (13) 4 
Pengabaian 7 (8), 12 (14) 2, 19 (21) 4 
Kekerasan fisik 8 (9), 13 (15) 3, 20 (22) 4 
Pelecehan seksual 21 (23) 14 (16) 2 
Kekerasan psikis 9 (11), 15 (17) 4 (5) 3 
Menyaksikan 
perilaku kekerasan 

10 (12), 16 (18) 5 (6), 17 (19) 4 

Jumlah  21 

Keterangan : 
Nomor dalam tanda ( ) merupakan nomor aitem sebelum diuji 
validitas reliabilitasnya. 
 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini mulai dilakukan pada 27 Januari 2019. Peneliti 

terlebih dulu melakukan pendekatan awal pada beberapa orang dan 

kelompok pemuda, baik yang berada di gereja atau komunitas lain, 

dengan tujuan meminta kesediaan calon subjek untuk mengisi skala 

penelitian. Pelaksanaan uji coba skala penelitian dilakukan selama satu 

bulan (27 Januari – 27 Februari 2019), terdapat 109 eksemplar skala 

terisi. Data uji coba selanjutnya dianalisis untuk memperoleh aitem 

yang valid dan reliabel, sehingga aitem – aitem tersebut kemballi 

disusun menjadi alat ukur penelitian. Selanjutnya pada awal bulan 

Maret hingga 8 April 2019 dilakukan pengambilan data penelitian 

terhadap 164 subjek penelitian. Peneliti memberikan skala dan 

menjelaskan cara mengerjakannya, meminta subjek menandatangani 

lembar persetujuan, kemudian subjek disilakan untuk merespon aitem 
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– aitem tersebut sesuai dengan pengalamannya. Data penelitian 

selanjutnya diberi skor dan ditabulasi untuk dianalisis hasilnya. 

D. Hasil Penelitian 

Perincian data demografis diperlukan untuk mengetahui kondisi 

subjek penelitian. Jumlah subjek dalam penelitian ini 164 orang yang 

terdiri dari 60 subjek laki – laki dan 104 subjek perempuan yang berusia 

antara 20 – 30 tahun. Data rentang usia subjek sebagai berikut : 

Tabel 9. 

Rentang Usia Subjek Penelitian 

Rentang Usia Jumlah (orang) Presentase 

20 – 23 tahun 60 36,58% 

24 – 27 tahun 62 37,81% 

28 – 30 tahun 42 25,61% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa subjek terbanyak berusia 

24 – 27 tahun dengan presentase 37,81%. Selanjutnya disajikan data 

tingkat pendidikan subjek penelitian. Data di bawah ini menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan subjek terbanyak ialah sarjana, 

presentasenya sebesar 51,83%. Penjabarannya sebagai berikut :  

Tabel 10. 

Tingkat Pendidikan Subjek Penelitian 

Pendidikan Jumlah (orang) Presentase 

Pascasarjana 3 1,83% 

Sarjana 85 51,83% 

Diploma 11 6,71% 

SMA/SMK 64 39,02% 

SD – SMP 1 0,61% 

 

Subjek penelitian diminta untuk menuliskan jenis relasi romantis 

yang saat ini sedang dijalani. Berdasarkan data pada tabel 11, diketahui 
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bahwa relasi berpacaran merupakan jenis relasi yang dominan dalam 

penelitian ini, presentasenya sebesar 41,47%. Perinciannya sebagai 

berikut : 

Tabel 11. 

Jenis Relasi Subjek Penelitian 

Relasi Jumlah (orang) Presentase 

Menikah 48 29,27% 

Berpacaran 68 41,47% 

Pendekatan 24 14,63% 

Pernah berpacaran (single) 24 14,63% 

 

Subjek penelitian juga diminta untuk menyebutkan durasi atau 

lamanya menjalin relasi romantis. Data pada tabel 12 menunjukkan usia 

relasi yang dikembangkan oleh subjek cukup bervariatif, usia relasi 

terbanyak berkisar antara 1 – 3 tahun. Rentang usia relasinya sebagai 

berikut : 

Tabel 12. 

Usia Relasi Romantis Subjek Penelitian 

Usia Jumlah (orang) Presentase 

0 – 6 bulan 29 17,69% 

6 – 12 bulan 19 11,58% 

1 – 3 tahun 50 30,48% 

3 – 5 tahun 26 15,85% 

5 tahun ke atas 40 24,4% 

 

E. Deskripsi Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan sebelum 
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melakukan analisis data. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test 

dengan bantuan program SPSS 16.0 for Wondows. Hasil uji 

normalitas sebagai berikut : 

Tabel 13. 
Hasil Uji Normalitas 

Variabel Nilai K-S Z Signifikansi 
(p > 0,05) 

Keterangan 

Trauma masa anak 0,856 0,457 Data normal 
Kelekatan secure 1,585 0,013 Data tidak 

normal 
Kelekatan 
preoccupied 

1,446 0,031 Data tidak 
normal 

Kelekatan fearful-
avoidant 

1,116 0,166 Data normal 

Kelekatan 
dismissive 

1,359 0,05 Data tidak 
normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data variabel 

independen trauma masa anak dan variabel dependen kelekatan 

fearful-avoidant berdistribusi normal. Sedangkan data variabel 

dependen kelekatan secure, preoccupied, dan dismissive tidak 

terdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran E-1. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui korelasi antarvariabel 

bersifat linier atau tidak. Dasar dari dilakukannya uji linieritas 

apabila data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, 

maka data yang dapat dilakukan uji linieritas hanyalah variabel 

trauma masa anak dan variabel kelekatan fearful-avoidant. Uji 
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linieritas hubungan antara variabel kelekatan fearful-avoidant dan 

trauma masa anak menunjukkan Flinier = 20,723 dengan nilai 

signifikansi 0,00 (p < 0,05). Hal ini berarti hubungan antara variabel 

kelekatan fearful-avoidant dan trauma masa anak linier. 

Tabel 14. 
Hasil Uji Linieritas 

Variabel Flinier Signifikansi 
(p > 0,05) 

Keterangan 

Kelekatan secure 7,359 0,008 Hubungan 
linier 

Kelekatan 
preoccupied 

10,348 0,002 Hubungan 
linier 

Kelekatan fearful-
avoidant 

20,723 0,000 Hubungan 
linier 

Kelekatan 
dismissive 

3,499 0,064 Hubungan 
tidak linier 

 

Hasil uji linieritas terhadap variabel tergantung yang datanya tidak 

berdistribusi normal yaitu pada tipe kelekatan secure, preoccupied, 

dan dismissive, dapat dilihat pada tabel 14. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel tergantung. Berdasarkan hasil uji 

normalitas, terdapat dua kelompok data, yang berdistribusi normal 

dan yang tidak berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal 

uji hipotesis akan dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment 

Pearson, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal akan 

dianalisis dengan teknik Spearman Rho. Kedua teknik tersebut 



59 
 

menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. Hasil uji hipotesis 

dapat dilihat pada tabel 15. 

Berdasarkan tabel di bawah ini, disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara trauma masa anak dengan kelekatan 

secure dan terdapat hubungan positif antara trauma masa anak 

dengan kelekatan preoccupied dan fearful-avoidant. Hasil uji 

hipotesis juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara 

trauma masa anak dengan kelekatan dismissive. 

Tabel 15. 
Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Koefisien 
korelasi 

Signifikansi 
(p < 0,05) 

Keterangan 

Ada hubungan negatif 
antara trauma masa anak 
dengan kelekatan secure 

−0,234 0,003 Diterima 

Ada hubungan positif 
antara trauma masa anak 
dengan kelekatan 
preoccupied 

0,219 0,005 Diterima 

Ada hubungan positif 
antara trauma masa anak 
dengan kelekatan fearful-
avoidant 

0,346 0.000 Diterima 

Ada hubungan positif 
antara trauma masa anak 
dengan kelekatan 
dismissive 

0,151 0,054 Ditolak 

 

3. Uji Beda 

Analisis tambahan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menguji perbedaan antara bentuk relasi yang dijalani oleh subjek 

penelitian dan usia relasi tersebut dengan tipe kelekatan secure, 

kelekatan preoccupied, kelekatan fearful-avoidant, dan kelekatan 
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dismissive. Uji beda dilakukan dengan teknik Kruskal Wallis 

menggunakan program SPSS 16.0 for Windows.  

Tabel 16. 
Hasil Uji Beda Jenis Relasi Subjek Penelitian 

Tipe 
Kelekatan 

Rank Terbawah / 
Mean 

Rank Tertinggi / 
Mean 

Chi-
square 

p 

Secure Single 52,44 Menikah 106,78 32,474 0,000 
Preoccupied Pacaran 77,23 Pende-

katan 
95,31 3,091 0,378 

Fearful-
Avoidant 

Menikah 64,98 Pende-
katan 

110,88 24,219 0,000 

Dismissive Menikah 66,89 Pende-
katan 

108,08 13,386 0,004 

 

Tabel 16 di atas menunjukkan hasil uji beda antara jenis relasi 

subjek penelitian yaitu menikah, berpacaran, pendekatan, dan 

pernah berpacaran (single) seperti yang tertera pada Tabel 11 (jenis 

relasi subjek penelitian) dengan tipe kelekatan secure, kelekatan 

preoccupied, kelekatan fearful-avoidant, dan kelekatan dismissive. 

Berdasarkan perolehan signifikansi pada tabel 16 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan antara jenis relasi dengan tipe kelekatan 

secure, fearful-avoidant, dan dismissive, tetapi tidak ada perbedaan 

pada tipe kelekatan preoccupied. 

Uji beda juga dilakukan untuk mengetahui adakah perbedaan 

antara usia atau durasi menjalin relasi 0 – 6 bulan, 6 – 12 bulan, 1 – 

3 tahun, 3 – 5 tahun, 5 tahun ke atas seperti tertera pada Tabel 9 

dengan tipe kelekatan secure, kelekatan preoccupied, kelekatan 

fearful-avoidant, dan kelekatan dismissive. Hasilnya sebagai berikut 

: 
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Tabel 17. 
Hasil Uji Beda Usia Relasi Subjek Penelitian 

Tipe 
Kelekatan 

Rank Terbawah / 
Mean 

Rank Tertinggi / 
Mean 

Chi-
square 

p 

Secure 6-12 
bulan 

55,89 3-5 
tahun 

105,67 25,312 0,000 

Preoccupied 3-5 
tahun 

62,15 0-6 
bulan 

98,33 8,854 0,065 

Fearful-
Avoidant 

5 tahun 
ke atas 

62,14 6-12 
bulan 

98,05 13,517 0,009 

Dismissive 5 tahun 
ke atas 

68,06 6-12 
bulan 

94,82 8,385 0,078 

 
Hasil tabel di atas menunjukkan nilai chisquare pada kelekatan 

secure 25.312 dengan signifikansi 0,00 (p < 0,05) berarti ada 

perbedaan usia relasi pada tipe kelekatan secure. Hal serupa juga 

ditunjukkan pada hasil uji beda kelekatan fearful-avoidant nilai 

chisquare 13.517 dengan signifikansi 0,009 (p < 0,05), yang artinya 

ada perbedaan usia relasi pada tipe kelekatan fearful-avoidant. Nilai 

signifikansi pada tipe kelekatan preoccupied dan dismissive 

menunjukkan tidak ada perbedaan usia relasi pada kedua tipe 

kelekatan tersebut.  

4. Uji Korelasi 

Uji korelasi sebagai analisis tambahan dalam penelitian ini untuk 

melihat hubungan antara macam trauma masa anak dengan tipe 

kelekatan preoccupied dan fearful-avoidant. Uji korelasi tidak 

dilakukan pada tipe kelekatan dismissive karena berdasarkan hasil 

uji hipotesis, tidak ada hubungan antara trauma masa anak dengan 

tipe kelekatan dismissive. Uji korelasi ini dilakukan dengan teknik 

Spearman-Rho dengan program SPSS 16.0 for Windows.  
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Tabel 18. 
Hasil Uji Korelasi antara Macam Trauma Masa Anak dengan Tipe 

Kelekatan Preoccupied 
 K.Fisik K.Psikis K.Seks Neglect Antipati Saksi 

Kekerasan 

Koefisien 
korelasi 

0,066 0,122 0,141 0,086 0,301 0,215 

Signifikansi p 
< 0,05 

0,399 0,119 0,071 0,275 0,000 0,006 

 

Nilai signifikansi p < 0,05 pada tabel 18 menunjukkan bahwa 

trauma masa anak dalam bentuk antipati orang tua dan menyaksikan 

kekerasan berkorelasi dengan tipe kelekatan preoccupied. Hal ini 

berarti individu yang pada masa kecilnya sering mengalami kedua 

trauma tersebut, berpotensi mengembangkan kelekatan 

preoccupeid pada masa dewasa. 

Tabel 19. 
Hasil Uji Korelasi antara Macam Trauma Masa Anak dengan Tipe 

Kelekatan Fearful-Avoidant 
 K.Fisik K.Psikis K.Seks Neglect Antipati Saksi 

Kekerasan 

Koefisien 
korelasi 

0,247 0,165 0,329 0,314 0,183 0,194 

Signifikansi 
p < 0,05 

0,001 0,035 0,000 0,000 0,019 0,013 

 

Selanjutnya berdasarkan nilai signifikansi p < 0,05 pada tabel 19 

di atas, diketahui bahwa semua macam trauma masa anak berkorelasi 

terhadap tipe kelekatan fearful-avoidant. Artinya semakin sering 

individu mengalami macam – macam trauma tersebut pada masa 

kanak, maka peluang untuk mengembangkan tipe kelekatan fearful-

avoidant semakin besar. 
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F. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data, ada hubungan antara trauma 

masa anak dengan tipe kelekatan secure yang ditunjukkan dengan 

koefisien korelasi sebesar −0,234. Tanda negatif pada koefisien 

tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pengalaman trauma pada 

masa anak akan berkorelasi dengan meningkatnya tipe kelekatan 

secure yang dikembangkan oleh individu pada masa dewasa. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan pernyataan Hinnen, Sanderman, dan 

Sprangers (2009) yaitu kehangatan dan harmoni dalam keluarga, serta 

adanya dukungan orang tua terhadap individu pada masa kanak, akan 

menumbuhkan kelekatan secure pada masa dewasa. Pengalaman 

pengasuhan yang positif tersebut akan membentuk karakteristik 

percaya diri, optimistis, dan kemampuan menjalin hubungan yang dekat 

dengan pasangan pada masa dewasa (Yuliani & Fitria, 2017).  

Karakteristik individu yang mengembangkan tipe kelekatan 

secure ialah mampu menciptakan hubungan yang saling 

menguntungkan, memberikan kenyamanan dan menerima dukungan 

dari pasangannya (Mikulincer & Shaver, 2007). Relasi yang berisfat 

mutualisme tersebut akan meningkatkan kepuasan individu dalam 

menjalin kelekatan dengan pasangan. Terbukti melalui hasil uji beda 

antara jenis relasi dan usia relasi dengan tipe kelekatan secure, individu 

yang telah menikah dan menjalin relasi lebih dari 3 tahun memiliki pola 

kelekatan secure yang lebih kuat. 
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Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan 

positif antara trauma masa anak dengan tipe kelekatan preoccupied 

yang ditandai dengan koefisien korelasi sebesar 0,219. Earls (2010) 

dan Bifulco, dkk. (2006) dalam penelitiannya mengonfirmasi bahwa 

pengalaman trauma masa kanak dapat membentuk kelekatan yang 

tidak aman, salah satunya ialah tipe kelekatan preoccupied. Interaksi 

dengan pengasuh yang inkonsisten, tidak peka, dan tidak reliabel pada 

masa kanak, mengakibatkan individu pada masa dewasa merasa 

khawatir dan ragu terhadap kesediaan dan kesanggupan pasangan 

untuk menolong dirinya saat diperlukan (Mikulincer & Shaver, 2012). 

Keraguan akan penerimaan pasangan terhadap dirinya bisa 

disebabkan karena sikap antipati orang tua dan trauma dalam bentuk 

menyaksikan kekerasan pada masa anak, hal ini sesuai dengan hasil 

uji korelasi antara macam trauma masa anak dengan tipe kelekatan 

preoccupied pada tabel 18 di atas. Akibatnya, individu mengatasi 

perasaan ragu akan penerimaan tersebut dengan mengembangkan 

sikap ketergantungan berlebihan pada pasangan agar terus 

memperhatikannya (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Individu yang mengembangkan kelekatan preoccupied bersikap 

menunjukkan perasaan yang sangat kuat bahwa dirinya membutuhkan 

figur lekat, sehingga terdapat indikasi dependensi, sebab figur orang 

tua pada masa kanak digantikan oleh figur pasangan pada masa kini 

(Honari & Saremi, 2015). Tendensi ini menjadi bukti bahwa individu 
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dengan tipe kelekatan ini menilai negatif terhadap dirinya sendiri, tetapi 

menilai positif terhadap orang lain. Individu akan menunjukkan reaksi 

distres jika figur lekatnya terlihat tidak dapat diandalkan. 

Bukti lain kuatnya perasaan individu dengan tipe kelekatan 

preoccupied ialah hasil uji beda pada tabel 16 dan tabel 17 yang 

menunjukkan tidak ada perbedaan antara jenis dan usia relasi dalam 

hubungan yang dijalin oleh individu dengan kelekatan preoccupied. 

Artinya, kecenderungan individu dengan tipe kelekatan preoccupied 

untuk menunjukkan kuatnya perasaan terhadap pasangan tidak 

dibatasi oleh jenis dan usia relasi. Individu dengan tipe kelekatan ini 

mudah akrab secara interpersonal dengan orang lain karena sikapnya 

yang sering kali memperlihatkan kecemasan tentang suatu hubungan 

(Levy, Ellison, Scott, & Bernecker, 2011) atau dapat dikatakan memiliki 

cinta yang obsesif (Honari & Saremi, 2015). Perilaku ini secara 

konsisten muncul sejak awal terhadap pasangannya. 

Trauma masa anak juga berkorelasi pada terbentuknya tipe 

kelekatan fearful-avoidant, ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,346 dari hasil uji hipotesis. Adanya trauma pada masa lalu 

menjadi bukti bahwa figur pengasuh tidak suportif, hal ini terbawa 

hingga masa dewasa dan menyebabkan individu sering memandang 

pasangannya secara negatif, mengutamakan independensi, serta 

membatasi keterlibatan secara emosional dengan pasangan (Simpson 

& Rholes, 2017). Terbukti berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel 19 
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yang menunjukkan bahwa semua macam trauma masa anak 

berkorelasi dengan berkembangnya tipe kelekatan fearful-avoidant 

pada masa dewasa. Akibatnya, individu dengan tipe kelekatan ini 

cenderung menyangkal kebutuhannya akan kelekatan dan menghindari 

keintiman dengan pasangannya pada masa dewasa. 

Hasil uji beda menunjukkan bahwa jenis relasi dan lamanya 

menjalin relasi, berpengaruh bagi individu dengan tipe kelekatan 

fearful-avoidant. Individu menunjukkan pola fearful-avoidant yang tinggi 

ketika masih melakukan pendekatan dengan pasangannya dalam usia 

relasi kurang dari satu tahun, namun pola fearful-avoidant itu menurun 

bila individu telah menikah dan menjalin relasi dengan pasangan lebih 

dari 5 tahun. Hal ini menunjukkan individu dengan tipe fearful-avoidant 

mampu mengalami penurunan dalam attachment pathology jika sudah 

menemukan pasangan yang mampu menjadi safe haven (Kinley & 

Reyno, 2013). 

Trauma masa anak tidak berasosiasi dengan tipe kelekatan 

dismissive, nilai signifikansi pada hasil uji hipotesis lebih besar dari 0,05 

(p < 0,05). Hal ini disebabkan oleh kecenderungan individu dengan tipe 

kelekatan ini memiliki akses yang terbatas untuk mengingat masa 

kanak yang tidak menyenangkan dan memilih untuk menyimpulkan 

secara garis besar masa lalunya baik – baik saja (Connors, 1997). 

Artinya, terdapat bias persepsi dalam mengingat kembali pengalaman 
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trauma masa lalu saat menjawab self report yang diberikan oleh 

peneliti. 

Bias persepsi yang dikembangkan oleh individu dengan tipe 

kelekatan dismissive dapat diakibatkan oleh kecenderungan 

memandang diri sendiri sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan 

memiliki self-ideal yang tinggi. Perbedaannya dengan tipe kelekatan 

secure yang juga memiliki view of self yang positif ialah, terbentuknya 

view of self yang positif dalam individu dengan tipe secure sebagai hasil 

dari pengalaman pengasuhan yang aman dan reliabel, sedangkan 

individu dengan tipe dismissive mengembangkan view of self yang 

positif sebagai langkah antisipasi agar dirinya tidak merasa tertolak oleh 

orang lain (Mikulincer & Shaver, 2007).  

Langkah antisipasi tersebut merupakan cara individu dengan tipe 

dismissive beradaptasi selama ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Frankenhuis dan De Weerth (2013) serta Ungar (2016) bahwa indvidu 

tidak lagi merasakan emosi negatif akibat trauma dan kelekatan yang 

insecure dengan orang tua, karena telah terlatih menghadapi keadaan 

– keadaan buruk. Individu tipe dismissive merasa telah terbiasa dengan 

pengalaman negatif di masa lalu dan tidak menganggap hal tersebut 

sebagai sesuatu yang terlalu menyakitkan. 

Status atau jenis relasi yang dijalin dengan pasangan 

berpengaruh pada individu dengan tipe kelekatan dismissive. Hasil uji 

beda yang tertera pada tabel 16 di atas menunjukkan, pola dismissive 
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lebih kuat muncul ketika jenis relasi masih dalam taraf pendekatan, 

tetapi lebih rendah jika jenis relasinya sudah menikah. Pola dismissive 

mungkin tetap dipertahankan, walaupun relasi yang dijalin sudah 

bertahun – tahun. Terbukti dari hasil uji beda pada tabel 17 yang 

menunjukkan tidak ada perbedaan usia relasi dalam hubungan yang 

dijalin oleh individu dengan tipe dismissive. 

Hasil analisis data menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,234 

pada uji hipotesis pertama, 0,219 pada uji hipotesis kedua, dan 0,346 

pada uji hipotesis ketiga. Nilai ketiga koefisien korelasi tersebut 

tergolong rendah karena berada di bawah 0,5. Korelasi antara trauma 

masa anak dengan tipe kelekatan secure, preoccupied, dan fearful-

avoidant lemah. Hal ini menunjukkan bahwa tipe – tipe kelekatan yang 

dikembangkan individu tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman 

trauma masa anak, tetapi juga oleh faktor – faktor lain. 

Faktor pertama yang berpengaruh ialah pengalaman menjalin 

kelekatan dengan orang dewasa. Rasa aman dalam kelekatan yang 

dijalin oleh individu saat ini dengan pasangannya, dipengaruhi oleh 

pengalaman trauma di masa lalu dan pengalaman menjalin relasi 

dengan pasangan di masa dewasa (Hill, Young, & Nord, 1994). 

Pengalaman sebelumnya dalam menjalin relasi dengan pasangan 

menjadi penting, sebab ekspektasi dan keyakinan yang terbentuk dari 

relasi sebelumnya akan terefleksikan dalam perilaku kelekatan yang 

saat ini sedang dijalin dengan pasangannya (Honari & Saremi, 2015).  
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Kesanggupan dan kepekaan pasangan menyediakan safe haven ketika 

individu menghadapi stresor di masa sebelumnya, berpengaruh dalam 

membentuk belief tentang kelekatan dengan pasangan di masa 

mendatang. 

Faktor kedua yang berpengaruh dalam perkembangan tipe 

kelekatan ialah stresor. Stresor berupa perpisahan dengan pasangan, 

konflik di dalam relasi, bahkan perubahan fase kehidupan seperti 

memiliki anak pertama dalam keluarga, berpengaruh dalam perilaku 

dan emosi pasangan dalam konteks kelekatan (Simpson & Rholes, 

2017). Masa dewasa awal ini merupakan masa individu menemukan 

pasangan dan membangun keluarga baru, maka sangat mungkin 

terjadi konflik di dalam prosesnya, sehingga hal tersebut berdampak 

pada kelekatannya. Hal ini dibuktikan dengan respon dari beberapa 

subjek yang menyatakan bahwa saat ini kondisi relasi dengan 

pasangan kurang harmonis, penyebabnya seperti konflik peran suami 

istri dalam pengasuhan anak pertama dan proses menemukan 

keyakinan untuk melanjutkan relasi dengan pasangannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara trauma masa anak dengan tipe kelekatan secure, 

preoccupied, dan fearful-avoidant. Hubungan kedua variabel tidak kuat 

yang ditunjukkan oleh rendahnya koefisien korelasi, hal ini berarti ada 

faktor lain yang menyebabkan tebentuknya tipe – tipe kelekatan. Faktor 

pengalaman berelasi dengan pasangan sebelumnya dan adanya 
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stresor pada masa dewasa awal dapat berpengaruh dalam kelekatan. 

Selanjutnya, tidak ada hubungan antara trauma masa anak dengan tipe 

kelekatan dismissive. Hal ini dapat disebabkan karena indvidu merasa 

telah terbiasa dengan pengalaman negatif di masa lalu.  

Kelemahan dalam penelitian ini ialah hasil penelitian yang tidak 

dapat digeneralisasi pada populasi lain karena distribusi data tidak 

normal. Perhitungan uji normalitas menunjukkan bahwa data dalam 

variabel tipe kelekatan secure, preoccupied, dan dismissive tidak 

berdistribusi normal, sedangkan data variabel tipe kelekatan fearful-

avoidant dan variabel trauma masa anak berdistribusi normal. 

Penyebabnya diperkirakan karena kurangnya kontrol dalam pemilihan 

subjek, sehingga kelompok subjek terlalu heterogen. 

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat disempurnakan pada 

penelitian selanjutnya dengan beberapa alternatif. Pertama, 

menambahkan kriteria subjek yang lebih spesifik, misalkan kesamaan 

tingkat pendidikan. Tujuannya ialah membentuk kelompok subjek yang 

lebih homogen. Kedua, metode perolehan data dapat ditambahkan 

dengan metode wawancara untuk memperkaya peneliti tentang sudut 

pandang subjek terhadap pengalaman trauma masa anak dan 

kelekatan dengan pasangan. Ketiga, peneliti selanjutnya dapat 

melampirkan respon – respon subjek yang menceritakan tentang 

trauma masa anak atau kelekatan dengan pasangan saat pengambilan 

data penelitian.  
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