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ABSTRAK 

Puryanti, Imul. 2012. Hubungan Kelekatan Anak Pada Ibu Dengan Kemandirian 

Di Sekolah (Studi pada TK Hj. Isriati Baiturrahman I Kota Semarang Tahun 

2012). Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1. Amirul Mukminin, 

S.Pd, M.kes, 2. Drs. Khamidun, M.Pd. 

Kata kunci : kemandirian di sekolah, kelekatan anak pada ibu. 

 

Kemandirian merupakan kemampuan seseorang yang terbentuk dari 

pengalaman-pengalaman yang ada melalui proses belajar untuk tidak bergantung 

pada orang lain, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengambil keputusan dan 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dilakukannya. Sebagai salah 

satu tugas perkembangan pada anak usia dini, kemandirian perlu diperhatikan dan 

ditanamkan sejak dini. Didalam pembentukan kemandirian pada diri anak 

bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah kelekatan anak pada ibu. 

Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pola kelekatan 

anak pada ibu, bagaimana kemandirian anak di sekolah dan adakah hubungan 

antara kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian di sekolah. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan 

metode kuantitatif non-eksperimen. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa-

siswi TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang, dengan jumlah sampel sebanyak 40 

siswa yang dipilih berdasarkan teknik Simple Random Sampling. Variabel-

variabel penelitian diukur dengan menggunakan skala kelekatan yang terdiri dari 

52 Butir Jawaban dan skala kemandirian dengan 38 Butir Jawaban. 

Hasil  penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara Kelekatan anak 

pada Ibu dengan Kemandirian di sekolah. Diperoleh dengan menggunakan teknik 

analisis Korelasi Product Moment yang menjelaskan bahwa ada hubungan positif 

sangat signifikan antara kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian ditunjukkan 

dengan rxy = 0,621 dengan taraf siginifikansi p = 0,000 (p<0,05).  

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara kelekatan aman anak pada ibu dengan 

kemandirian di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif kelekatan 

anak terhadap ibu, maka semakin tinggi tingkat pencapaian kemandiriannya. 

Sebaliknya, semakin negatif kelekatan anak terhadap ibu, maka tingkat 

pencapaian kemandiriannya semakin rendah. Bagi orangtua terutama ibu 

diharapkan untuk menjalin hubungan yang aman dan nyaman dengan anak serta 

memberikan kesempatan kepada anak dalam melakukan sesuatu agar anak 

tersebut belajar menuju kemandirian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang diamanahkan untuk 

dirawat, dibimbing dan dididik yang nantinya akan menjadi sumber daya 

manusia masa mendatang untuk melanjutkan perjuangan bangsa dalam 

mewujudkan cita-cita bangsa. Anak adalah manusia kecil yang memiliki 

potensi yang harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang 

khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, 

antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan mereka 

seolah-olah tidak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar (Sujiono, 2009: 6). 

Oleh karena itu, anak memiliki karakteristik yang unik dan khas, serta 

memiliki tugas perkembangan yang berbeda dengan periode perkembangan 

yang lain. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 

menyebutkan bahwa yang masuk kategori anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Mengingat masa kanak-kanak merupakan proses pertumbuhan 

baik fisik maupun jiwa, maka untuk menghindari rentannya berbagai perilaku 

yang mengganggu pertumbuhan anak tersebut maka UU No 4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak mengatakan anak pada dasarnya mempunyai hak 

yang harus dipenuhi oleh keluarganya yaitu orang tuanya, dimana hak-hak itu 

meliputi: hak atas kesejahteraan, perlindungan, pengasuhan dan bimbingan. 
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Maka dari itu tanggungjawab orangtualah atas kesejahteraan anaknya yang 

berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, 

sehingga nantinya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang 

cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berguna bagi nusa bangsa, Negara dan 

agama. 

Masa kanak-kanak ini memiliki beberapa tugas perkembangan untuk 

dapat melanjutkan tahapan perkembangan selanjutnya yaitu masa remaja. 

Salah satu tugas perkembangan anak untuk mencapai tahapan tersebut adalah 

menumbuhkan kemandirian. Mandiri atau sering juga disebut berdiri di atas 

kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak tergantung pada 

orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Hal ini 

diperkuat oleh Kartono (1995: 243) kemandirian adalah kemampuan berdiri 

sendiri diatas kaki sendiri dengan kebenaran dan tanggung jawab sendiri. 

Sedangkan dalam Desmita (2011: 185) kemandirian adalah kemampuan untuk 

mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara 

bebas serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan 

keragu-raguan. 

Dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua khususnya ibu 

berkewajiban dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik yang tidak lepas 

dari berbagai halangan. Begitu banyak usaha yang dilakukan ibu untuk 

membekali diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan proses 

perkembangan anak. Bimbingan kepada anak untuk menjadi manusia yang 
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mandiri dimulai dari lingkungan keluarga, yang berupa pemberian kesempatan 

untuk menyelesaikan tugas sederhana tanpa bantuan, kebebasan dalam 

mengambil keputusan dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat 

dan kebutuhan. Seperti yang dikatakan oleh Ali&Asrori (2004: 118) bahwa 

perkembangan kemandirian juga dipengaruhi oleh stimulus lingkungannya 

selain oleh potensi yang telah dimiliki sejak lahir sebagai keturunan dari 

orangtuanya. Apabila lingkungan sekitar mendukung maka akan terbentuk 

individu menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengambil keputusan dan 

bertanggungjawab dalam melakukan berbagai tindakan yang telah dilakukan. 

Begitu juga sebaliknya individu akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah 

bergantung pada orang lain, selalu ragu-ragu dalam menentukan sebuah 

keputusan dan tidak mampu memikul tanggung jawab diri sendiri. 

Kemandirian akan berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan 

untuk berkembang melalui berbagai latihan secara terus menerus dan 

bertahap. Latihan-latihan tersebut dapat berupa tugas-tugas tanpa memerlukan 

bantuan yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan kemampuan 

anak. Kemandirian memberikan dampak yang positif bagi individu, jadi tidak 

ada salahnya jika diajarkan sedini mungkin yang disesuaikan dengan tahapan 

perkembangan dan kemampuan anak. Tentang hal tersebut Fatimah (2006: 

144) menyatakan latihan kemandirian yang diberikan kepada anak harus 

disesuaikan dengan usia anak. 

Peran orangtua khususnya ibu, sangat besar dalam proses pembentukan  

kemandirian. Ibu, merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi 
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seorang anak. Ibu sebagai sosok utama yang mempunyai keterlibatan langsung 

dalam perawatan, perkembangan anak dan pemberian nutrisi pada anak. 

Profesi sebagai ibu rumahtangga merupakan profesi yang mulia. Namun di 

jaman modern seperti sekarang ini, seorang ibu tidak hanya dituntut mengasuh 

anak dan dirumah, akan tetapi juga dituntut untuk ikut aktif mengembangkan 

karir sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan selain sebagai ibu 

rumah tangga. Rutinitas kedua orangtua khususnya ibu yang padat menyita 

seluruh waktu dan tenaga untuk kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan 

pengasuhan anak digantikan oleh pengasuh/ baby sitter, neneknya, saudara 

dekat dan bahkan anak dititipkan di yayasan penitipan anak. Kesibukan ini 

mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara ibu dan anak. Sehingga 

kebutuhan hidupnya kurang tercukupi seperti kebutuhan akan kasih sayang, 

keamanan, perhatian dan kurang pengawasan. Anak merasa tidak diperhatikan 

dan dianggap sehingga anak mencari obyek lekat selain orang tuanya atau 

mencari kegiatan lain. 

Kelekatan anak pada ibu dapat menimbulkan berbagai macam perilaku-

perilaku tertentu. Anak akan merasa tidak nyaman dan takut ketika ditinggal 

oleh ibunya, ia membutuhkan sosok yang mampu melindungi dan 

membuatnya aman. Anak merasa nyaman ketika mendengar suara figure lekat 

(ibu), rabaan dan keberadaan sang ibu. Sementara itu Hurlock (1996: 130) 

berpendapat bahwa anak lebih tergantung pada orang tua dalam hal perasaan 

aman dan kebahagiaan, maka hubungan yang buruk dengan orangtua akan 
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berakibat sangat buruk. Apalagi kalau hubungan dengan ibu yang lebih buruk 

karena kepada ibulah sebagian besar anak sangat tergantung. 

Di dalam lingkungan keluarga terutama di kota-kota besar makin 

banyak perawatan dan pengasuhan anak diserahkan pada babby sitter atau 

pembantu yang sudah dianggap mampu dalam membimbing anak, yang 

akibatnya tidak diberi bimbingan melainkan memberikan pelayanan. Salah 

satu tujuan yang ingin dicapai orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah 

tumbuh menjadi anak mandiri. Sikap mandiri sudah dapat dibiasakan sejak 

anak masih kecil, dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya memakai pakaian 

sendiri, makan tidak disuapin, mengancingkan baju tanpa bantuan, mengikat 

tali sepatu sendiri, mengerjakan tugas sekolah tanpa bantuan ibu guru, pergi ke 

kamar mandi tanpa didampingi dan bermacam pekerjaan kecil sehari-hari 

lainnya. Namun, dalam praktiknya pembiasaan ini banyak mengalami 

hambatan. Masih banyaknya masalah yang dihadapi anak yang terdapat 

campur tangan ibu, hal ini tidak akan membantu anak untuk menjadi mandiri. 

Anak akan meminta bantuan kepada ibu apabila menghadapi persoalan, 

dengan perkataan lain anak terbiasa tergantung pada orang lain, untuk hal-hal 

yang kecil sekalipun. Tanpa disadari, sikap semacam itu sering dilakukan pada 

anak.  

Sebagian dari kemandirian akan berkembang pada masa kanak-kanak 

awal, oleh karena itu kemandirian dapat dibentuk pertama kali pada 

lingkungan keluarga. Begitu pula, menurut Hurlock (2002: 23) yang 

berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah 
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pola asuh orangtua, jenis kelamin dan urutan posisi anak. Sedangkan menurut 

Mussen (1989: 31) yang berpendapat bahwa menegakkan kemandirian sangat 

bergantung pada tiga hal: (a) sikap sosial pada umumnya terhadap 

kemandirian dalam kultur, (b) sikap orangtua dan kelekatan orangtua-anak, 

dan (c) interaksi teman sebaya dan dukungan mereka terhadap perilaku 

mandiri. Jadi, kemandirian dipengaruhi oleh lingkungan baik keluarga 

maupun teman sebaya. 

Hasil studi pendahuluan pada tanggal 4 Februari 2012 yang dilakukan 

oleh penulis pada TK HJ. Isriati Baiturrahman I Kota Semarang, diperoleh 

informasi bahwa 50% dari 66 siswa menunjukkan rendahnya kemandirian. 

Hal ini ditunjukkan pada kegiatan sehari-hari di sekolah seperti: anak masuk 

ke kelas masih didampingi oleh ibu, memakai dan melepas sepatu dengan 

bantuan guru, menaruh tas didalam rak dengan bantuan, mengerjakan tugas 

dengan bantuan guru, belum mampu merapikan kursi dan alat belajar sendiri, 

mengancingkan baju harus dengan bantuan, tidak mau membuang sampah 

pada tempatnya, makan disuapin, dan takut pergi ke kamar mandi sendiri 

sehingga harus didampingi oleh guru. Kemandirian anak tidak selalu berasal 

dari anak tersebut, namun bisa juga berasal dari gaya hidup orangtua(ibu). 

Menurut Mussen (1989:99) kemandirian salah satunya bergantung pada pola 

asuh dan kelekatan anak pada orangtua(ibu). Kelekatan pada awal tahun 

pertama kehidupan memberikan suatu landasan penting bagi perkembangan 

psikologis anak, diantaranya yaitu kemandirian. kelekatan anak pada ibu tidak 

muncul secara tiba-tiba, akan tetapi ada faktor-faktor yang menjadi penyebab 



7 
 

 
 

munculnya kelekatan salah satunya yaitu tergantung jenis pola kelekatan yang 

dimiliki. Ibu yang menerapkan pola kelekatan Aman (Secure Attachment), 

lebih sensitive dan responsive sehingga anak yakin ibu selalu ada disaat ia 

membutuhkan dan anak merasa nyaman. Ibu yang menerapkan pola kelekatan 

Menolak/Ambivalen (Resistant Attachment), anak merasa tidak pasti bahwa 

ibunya selalu ada dan responsive saat dibutuhkan, akibatnya anak mudah 

mengalami kecemasan untuk berpisah dengan ibu. Sedangkan, ibu yang 

menerapkan pola kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment), anak tidak 

percaya diri karena pada saat berinteraksi tidak direspon oleh ibu sehingga 

anak kurang mampu untuk bersosialisasi. Persoalan ini kerap terjadi pada 

setiap tingkatan kelas yaitu kelas A dan B. Namun, di kelas B awal 

permasalahan ini sering terjadi karena masa ini adalah masa transisi yaitu 

perpindahan dari kelas A menuju kelas B. Maka, timbul adaptasi dari 

kebiasaan di kelas A yang harus dihilangkan di kelas B untuk menuju 

tingkatan pendewasaan diri yang lebih besar karena sudah melangkah ke 

tingkatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, persoalan kemandirian lebih 

banyak muncul pada siswa di kelas B. 

Sungguh merupakan harapan bersama kemandirian dapat terwujud 

dalam kehidupan masyarakat yang dimulai sejak dini. Berangkat dari 

fenomena tersebut maka layak untuk diteliti lebih lanjut mengenai 

kemandirian anak di sekolah dihubungkan dengan kualitas kelekatan anak 

bersama ibu dirumah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

“Hubungan Kelekatan Anak Pada Ibu dengan Kemandirian di Sekolah” yang 
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akan dilakukan pada siswa-siswi kelas B TK HJ. Isriati Baiturrahman I Kota 

Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana pola kelekatan anak terhadap ibu pada  TK Hj. Isriati 

Baiturrahman I Semarang? 

1.2.2 Bagaimana kemandirian anak di sekolah pada TK Hj. Isriati 

Baiturrahman I Semarang? 

1.2.3 Adakah hubungan antara kelekatan anak dan kemandirian pada TK Hj. 

Isriati Baiturrahman I Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pola kelekatan anak terhadap ibu pada  

TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang. 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian anak di sekolah pada  

TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang. 

1.3.3 Untuk mengetahui hubungan kelekatan anak pada ibu dengan 

kemandirian di sekolah pada  TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diperoleh manfaat  

penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

14.1 Manfaat Teoritis  

14.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang pendidikan 

untuk anak usia dini tentang hubungan kelekatan anak pada ibu 

dengan kemandirian di sekolah. 

14.1.2 Sebagai salah satu bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam kajian psikologi perkembangan yang menyangkut 

perkembangan kemandirian dalam kaitannya dengan pola kelekatan 

anak pada ibu. 

14.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Sebagai wacana ilmu pengetahuan pada bidang pendidikan anak usia 

dini 

1.4.2.2 Bagi Orangtua 

Untuk tambahan informasi mengenai kemandirian anak dan pola 

kelekatan yang akan diterapkan orangtua kepada anak. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pihak 

sekolah dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menanamkan 

kemandirian di sekolah. 
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1.5     Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam 

penelitian ini maka penegasan istilah sangatlah penting. Penegasan istilah 

dalam penelitian ini adalah: 

1.5.2 Kelekatan  

Kelekatan berarti ikatan antara dua orang atau lebih serta mengikat satu 

sama lain yang menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam kurun waktu dan 

ruang tertentu. 

1.5.3 Kemandirian  

Kemandirian adalah kemampuan seseorang yang terbentuk dari 

pengalaman-pengalaman yang ada melalui proses belajar untuk tidak 

bergantung pada orang lain, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengambil 

keputusan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah 

dilakukannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1   Pengertian Kelekatan 

Istilah kelekatan (attachment) untuk pertamakalinya dikemukakan oleh 

seorang psikolog dari Inggris bernama John Bowlby. Kemudian Mary Ainsworth, 

memberikan pengaruh besar bagi pemikran Bowlby (Crain, 2007:80). Kelekatan 

merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan 

dankeinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari 

kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut (Soetjiningsih, 2012: 154). 

Dalam Ervika (2005: 4), Bowlby menyatakan bahwa hubungan ini akan 

bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan 

kelekatan anak pada ibu atau figure lain pengganti ibu. Pengertian ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan Ainsworth mengenai kelekatan. Ainsworth 

mengatakan bahwa kelekatan adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang 

individu yang bersifat spesifik, mengingat mereka dalam suatu kedekatan yang 

bersifat kekal sepanjang waktu. Kelekatan merupakan suatu hubungan yang 

didukung oleh tingkah laku lekat (attachment behavior) yang dirancang untuk 

memelihara hubungan tersebut. 

Menurut Mőnks (2006: 110) Kelekatan adalah mencari dan 

mempertahankan kontak dengan orang-orang yang tertentu saja. Orang pertama 

yang dipilih anak dalam kelekatan adalah ibu (pengasuh), ayah atau saudara-

saudara dekatnya. Sedangkan menurut Santrock (2007: 36), kelekatan adalah 
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ikatan emosional yang erat diantara dua orang. Kelekatan ini mengacu pada suatu 

relasi antara dua orang yang memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan 

melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan relasi itu. Anak yang 

mendapatkan kelekatan (Attachment) yang cukup pada masa awal 

perkembangannya akan merasa dirinya aman (Secure) dan lebih positif terhadap 

kelompoknya, menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap orang lain di 

dalam mengajak bermain atau ketika digendong. Berarti anak ini bersifat sosial 

tidak hanya dengan ibu atau pengasuhnya tetapi juga pada orang lain dengan beda 

usia atau kelompok. Sebaliknya anak yang memiliki kelekatan yang tidak 

aman/kuat (Insecure) takut terhadap orang asing dan akan merasa sedih dan 

terganggu oleh perpisahan yang terjadi sehari-hari dengan ibu atau pengasuhnya. 

Kelekatan mengacu pada aspek hubungan antara orangtua yang 

memberikan anak perasaan aman, terjamin dan terlindung serta memberikan dasar 

yang aman untuk mengeksplorasi dunia. Dalam masa kanak-kanak, hubungan 

bersifat asimetris yaitu anak mendapatkan keamanan dari orang tua, akan tetapi 

tidak sebaliknya. Di masa dewasa, kelekatan mencakup hubungan timbal balik 

dan saling menguntungkan di mana pasangan memberikan tempat dan rasa aman 

satu sama lain. 

Banyak anggapan seringkali menyamakan kelekatan dengan 

ketergantungan, padahal kedua istilah tersebut mengandung arti yang berbeda. 

Ketergantungan anak pada sosok figur lekat akan timbul jika tidak ada rasa aman 

pada diri anak. Rasa aman itu sendiri bisa terwujud karena figur lekat memberikan 

cinta dan kasih sayang yang cukup, selalu siap mendampingi anak, sensitif dan 
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responsif, selalu menolong ketika anak terjebak dalam kondisi yang mengancam 

atau menakutkan, dan tercukupi akan kebutuhan-kebutuhan anak. Jika rasa aman 

itu tidak terjadi maka hal itu dapat menimbulkan rasa ketergantungan pada figur 

tertentu. Sedangkan menurut Soetjiningsih (2012: 154) bahwa pada 

ketergantungan pemenuhan keinginan merupakan hal yang pokok dan 

ketergantungan ditujukan pada sembarang orang. Pada kelekatan, pemenuhan 

keinginan bukan hal yang pokok dan kelekatan selalu tertuju pada figur atau orang 

tertentu saja. Ketergantungan pada anak biasanya ditunjukkan dengan anak mau 

makan jika ibu yang menyuapi, anak tidak mau berangkat sekolah jika tidak 

ditemani oleh ibu, anak menyontek tugas temannya, dan anak hanya mau 

berteman dengan satu teman. Sementara itu bentuk kelekatan pada anak yaitu 

menangis jika ditinggal pergi oleh figur lekat, senang dan tertawa bila figur 

lekatnya kembali, dan mengikuti kemanapun figur lekat pergi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelekatan 

adalah ikatan antara dua orang atau lebih serta mengikat satu sama lain yang 

menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam kurun waktu dan ruang tertentu, 

dalam hal ini hubungan ditujukan kepada ibu atau pengasuhnya. Hubungan yang 

dibina bersifat timbal balik, bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman 

walaupn figur lekat tidak berada disamping anak. 

2.1.1.1     Teori-teori Kelekatan 

Menurut beberapa ahli kelekatan dapat ditinjau dari berbagai teori-teori 

kelekatan. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai kelekatan (Ervika, 

2005: 4), antara lain: 
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2.1.1.1.1 Teori Psikoanalisa 

Manusia dapat bertahan hidup di dunia tidak secara tiba-tiba, akan 

tetapi berkembang dalam serangkaian fase. Berdasarkan teori psikoanalisa Freud 

(Durkin,1995) manusia berkembang melewati beberapa fase yang dikenal dengan 

fase-fase psikoseksual. Salah satunya adalah fase oral, pada fase ini sumber 

pengalaman anak dipusatkan pada pengalaman oral yang juga berfungsi sebagai 

sumber kenikmatan. Secara natural bayi mendapatkan kenikmatan tersebut dari 

ibu disaat bayi menghisap susu dari payudara atau mendapatkan stimulasi oral 

dari ibu. Proses ini menjai sarana penyimpanan energi libido bayi dan ibu 

selanjutnya menjadi objek cinta pertama seorang bayi. Kelekatan bayi dimulai 

dengan kelekatan pada payudara ibu dan dilanjutkan kelekatan pada ibu. 

Penekanannya disini ditujukan pada kebutuhan dan perasaan yang difokuskan 

pada interaksi ibu dan anak. 

Selanjutnya Erickson (Durkin,1995) berusaha menjelaskannya melalui 

fase terbentuknya kepercayaan dasar. Ibu dalam hal ini digambarkan sebagai 

figure sentral yang dapat membantu bayi mencapai kepercayaan dasar tersebut. 

Hal tersebut dikarenakan ibu berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan 

bayi, menjadi sumber bergantung pemenuhan kebutuhan nutrisi serta sumber 

kenyamanan. Pengalaman oral dianggap Erickson sebagai prototip proses 

memberi dan menerima. 

2.1.1.1.2  Teori Belajar 

Kelekatan antara ibu dan anak dimulai saat ibu menyusui bayi sebagai 

proses pengurangan rasa lapar yang menjadi dorongan dasar. Kemampuan ibu 

untuk memenuhi kebutuhan dasar bayi menjadi dasar terbebtuknya kelekatan. 
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Teori ini juga beranggapan bahwa stimulasi yang diberikan ibu pada bayi, baik itu 

visual, auditori dan taktil dapat menjadi sumber pembentukan kelekatan. 

2.1.1.1.3  Teori Perkembangan Kognitif 

Kelekatan baru dapat terbentuk apabila bayi sudah mampu 

membedakan antara ibunya dengan orang asing serta dapat memahami bahwa 

seseorang itu tetap ada walaupun tidak dapat dilihat oleh anak. Hal ini merupakan 

cerminan konsep permanensi objek yang dikemukakan Piaget (Hetherington dan 

Parke, 1999). Saat anak bertambah besar, kedekatan secara fisik menjadi tidak 

terlalu berarti. Anak mulai dapat memelihara kontak psikologis dengan 

menggunakan senyuman, pandangan serta kata-kata. Anak mulai dapat 

memahami bahwa perpisahannya dengan ibu bersifat sementara. Anak tidak 

merasa terlalu sedih dengan perpisahan. Orang tua dapat mengurangi distress saat 

perpisahan dengan memberikan penjelasan pada anak. 

2.1.1.1.4  Teori Etologi 

Etologi merupakan disiplin ilmu yang membahas mengenai pengamatan 

tingkahlaku makhluk hidup. Pemanfaatan ilmu ini digunakan dalam memahami 

perkembangan manusia, yang telah dilakukan upaya-upaya untuk 

mengaplikasikan konsep-konsep etologi bagi perkembangan manusia seperti yang 

dilakukan oleh para ahli. Salah satunya, Bowlby (Hetherington dan Parke, 1999) 

dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Menurut 

teori etologi tingkah laku pada manusia deprogram secara evolusioner dan 

instinktif. Sebetulnya tingkah laku lekat tidak hanya ditujukan pada anak namun 

juga pada ibu. Ibu dan anak secara biologis dipersiapkan untuk saling merespons 

perilaku. Bowlby percaya bahwa perilaku awal sudah deprogram secara biologis. 
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Reaksi bayi berupa tangisan, senyuman, isapan akan mendatangkan reaksi ibu dan 

perlindungan atas kebutuhan bayi. Proses ini akan meningkatkan hubungan ibu 

dan anak. Sebaliknya bayi juga dipersiapkan untuk merespon tanda, suara dan 

perhatian yang diberikan ibu. Hasil respon biologis yang terprogram ini adalah 

anak dan ibu akan mengembangkan hubungan kelekatan yang saling 

menguntungkan. 

2.1.1.2      Aspek-aspek Kelekatan  

Ainsworth menciptakan Strange Situation, sebuah ukuran pengamatan 

kelekatan bayi ketika bayi mengalami serangkaian perkenalan, perpisahan, dan 

pertemuan kembali dengan pengasuh dan orang-orang asing dewasa dalam urutan 

tertentu. Dalam prosedur ini yang dikemukakan oleh Ainsworth (Crain, 2007: 81) 

tiga pola dasar tersebut yaitu: 

2.1.1.2.1 Securily Attached Infants (Bayi-bayi yang tetap merasa aman) 

Ibu digunakan sebagai dasar eksplorasi. Anak berada dekat ibu untuk 

beberapa saat kemudian melakukan eksplorasi, anak kembali pada ibu 

ketika ada orang asing, tapi memberikan senyuman apabila ada ibu 

didekatnya. Anak merasa terganggu ketika ibu pergi dan menunjukkan 

kebahagiaan ketika ibu kembali.  

2.1.1.2.2 Insecurely Attached Avoidant Infants (Bayi-bayi yang tidak merasa 

aman dan ingin menghindar) 

Anak menolak kehadiran ibu, menampakkan permusuhan, kurang 

memiliki resiliensi ego dan kurang mampu mengekspresikan emosi 
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negative. Selain itu anak juga tampak mengacuhkan dan kurang tertarik 

dengan kehadiran ibu 

2.1.1.2.3 Insecure-Ambivalent Infants (Bayi-bayi yang tidak merasa aman namun 

bersikap ambivalen) 

Bayi-bayi begitu lengket dengan sang ibu sampai tidak mau 

mengeksplorasi ruangan bermain sama sekali. Mereka akan marah 

ketika ibunya meninggalkan ruangan, namun bersikap ambivalen ketika 

ibunya datang kembali. Mampu mengekspresikan emosi negative 

namun dengan reaksi yang berlebihan. 

Menurut Erikson dalam Santrock (2002: 197) mengatakan bahwa pada 

tahun-tahun pertama kehidupan merupakan kerangka waktu kunci dalam 

pembentukan pola kelekatan karena pada tahun-tahun pertama kehidupan 

merupakan tahap munculnya kepercayaan dan ketidakpercayaan. Bowbly 

(1969:395) menjelaskan tiga pola pola/gaya attachment (kelekatan), yaitu: 

 

2.1.1.2.1 Secure Attachment (Pola Aman) 

Pola yang terbentuk dari interaksi antara orang tua dan anak, anak 

merasa percaya terhadap ibu sebagai figur yang selalu siap 

mendampingi, sensitif dan responsif, penuh cinta dan kasih sayang 

ketika anak mencari perlindungan dan atau kenyamanan, dan selalu 

menolong atau membantunya dalam menghadapi situasi yang 

mengancam dan menakutkan. Anak yang mempunyai pola ini percaya 

adanya responsifitas dan kesediaan orang tua bagi mereka. Hal ini 
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ditambahkan pula oleh Ainsworth dalam Wade & Travis (2007: 241) 

bahwa, ibu yang sensitive dan responsive terhadap kebutuhan bayinya 

akan menciptakan anak yang memiliki kelekatan aman. 

2.1.1.2.2 Resistant Attachment (Pola Melawan/Ambivalen) 

Pola yang terbentuk dari interaksi antara orang tua dan anak, anak 

merasa tidak pasti bahwa ibunya selalu ada dan responsive atau cepat 

membantu serta datang kepadanya pada saat membutuhkan mereka. 

Akibatnya, anak mudah mengalami kecemasan untuk berpisah, 

cenderung bergantung, menuntut perhatian dan cemas dalam 

berkeksplorasi dalam lingkungan. Dalam diri anak muncul 

ketidakpastian akibat orang tua yang terkadang tidak selalu membantu 

dalam setiap kesempatan dan juga adanya keterpisahan. Ditambahkan 

oleh Rothbard & Shaver (Sokolova, 2008: 28) bahwa, bayi yang 

ambivalen bisa merepresentasikan seorang individu yang kesulitan 

dalam berhubungan dengan orang lain sebagai akibat dari respon atau 

ketersediaan yang tidak konsisten pada bagian pengasuhnya. 

2.1.1.2.3 Avoidant Attachment (Pola Menghindar) 

Pola kelekatan dimana orang tua selalu menghindar dari anak 

mengakibatkan anak melakukan penolakan juga terhadap orang tuanya. 

Anak tidak memiliki kepercayaan diri karena ketika mencari kasih 

sayang tidak direspon atau bahkan ditolak. Anak cenderung memenuhi 

kebutuhan akan afeksi sendiri tanpa bantuan orang tua. Ainsworth 

dalam Santrock (2002: 197) menambhkan bahwa anak yang memiliki 
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pola kelekatan cemas menghindar memperlihatkan ketidakamanan 

dengan menghindari ibu. 

2.1.1.3      Faktor-Faktor Kelekatan 

Kelekatan merupakan suatu ikatan antara dua orang atau lebih serta 

mengikat satu sama lain yang menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam kurun 

waktu dan ruang tertentu. Kelekatan tidak muncul secara tiba-tiba, ada faktor-

faktor yang menjadi penyebab munculnya kelekatan. Menurut Baradja (2005: 

125) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kelekatan antara seorang 

anak dan remaja dengan ibu adalah sebagai berikut:  

2.1.1.3.1 Adanya kepuasan anak dan remaja terhadap pemberian objek lekat, 

misalnya setiap kali seorang anak membutuhkan sesuatu maka objek 

lekat mampu dan siap untuk memenuhinya. Dan objek lekat disini 

adalah ibu mereka. 

2.1.1.3.2 Terjadi reaksi atau merespon setiap tingkah laku yang menunjukkan 

perhatian. Misalnya, saat seorang anak dan remaja bertingkah laku 

dengan mencari perhatian pada ibu, maka ibu mereaksi atau 

meresponnya. Maka anak memberikan kelekatannya. 

2.1.1.3.3 Seringnya bertemu dengan anak, maka anak akan memberikan 

kelekatannya. Misalnya seorang ibu yang lebih banyak menghabiskan 

waktu di rumah memudahkan anak untuk berkomunikasi dengan ibu. 

2.1.2    Pengertian Kemandirian   

Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang tidak berdaya, ia akan 

tergantung pada orang tua dan orang-orang yang berada di lingkungannya hingga 
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waktu tertentu. Seiring dengan berlalunya waktu dan perkembangan selanjutnya, 

seorang anak perlahan-lahan akan melepaskan diri dari ketergantungannya pada 

orangtua atau orang lain di sekitarnya dan belajar untuk mandiri. Hal ini 

merupakan suatu proses alamiah yang dialami oleh semua makhluk hidup, tidak 

terkecuali manusia. 

Menurut Kartono (1995: 243) kemandirian adalah kemampuan berdiri 

sendiri di atas kaki sendiri dengan kebenaran dan tanggung jawab sendiri. 

Sedangkan dalam Desmita (2009: 185) kemandirian adalah kemampuan untuk 

mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas 

serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-

raguan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemandirian adalah kemampuan 

seseorang yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang ada melalui proses 

belajar untuk tidak bergantung pada orang lain, mempunyai rasa percaya diri, 

mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

telah dilakukannya. 

Kemandirian pada anak diperoleh secara bertahap seiring dengan 

perkembangan aspek-aspek kepribadian dalam diri mereka. Dimana anak akan 

terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di 

lingkungan, sehingga anak pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak 

sendiri. Anak tumbuh dan berkembang dalam lingkup sosial. Lingkup sosial awal 

yang meletakkan dasar perkembangan pribadi anak adalah keluarga. Dengan 

demikian orang tua memiliki porsi terbesar untuk membawa anak mengenal 

kekuatan dan kelemahan diri untuk berkembang, termasuk perkembangan 
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kemandiriannya. Untuk dapat mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, 

dukungan dan dorongan dari keluarga serta lingkungan di sekitarnya, agar dapat 

mencapai otonomi atas diri sendiri. Pada saat ini peran orang tua dan respon dari 

lingkungan sangat diperlukan bagi anak sebagai penguat untuk setiap perilaku 

yang telah dilakukannya.  

Mengingat kemandirian akan banyak memberikan dampak yang positif 

bagi perkembangan individu, maka sebaiknya kemandirian diajarkan pada anak 

sedini mungkin sesuai kemampuannya. Kemandirian semakin berkembang 

dengan baik jika diberikan kesempatan melalui latihan yang dilakukan secara 

terus menerus dan dilakukan sejak dini. Seperti yang telah diakui, segala sesuatu 

yang dapat diusahakan sejak dini akan dapat dihayati dan semakin berkembang 

menuju kesempurnaan. Sebagai contoh, anak mengancingkan baju sendiri tanpa 

bantuan orang dewasa, membereskan mainan setelah bermain, dan makan sendiri 

tanpa disuapin orang dewasa. Latihan tersebut dapat berupa pemberian tugas-

tugas tanpa bantuan dan tentu saja tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan usia 

dan kemampuan anak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Fatimah (2006: 

144), latihan kemandirian yang diberikan kepada anak harus disesuaikan dengan 

usia anak. Dengan memberikan latihan-latihan tersebut (tentu saja harus ada unsur 

pengawasan dari orangtua untuk memastikan bahwa latihan tersebut benar-benar 

efektif), diharapkan dengan bertambahnya usia akan bertambah pula kemampuan 

anak untuk berfikir  secara objektif, tidak mudah dipengaruhi, berani mengambil 

keputusan sendiri, tumbuh rasa percaya diri, tidak tergantung kepada orang lain 

dan dengan demikian kemandirian akan berkembang dengan baik.  
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2.1.2.1      Aspek-aspek Kemandirian 

Secara spesifik, masalah kemandirian menuntut suatu kesiapan individu, 

baik kesiapan fisik maupun emosional untuk mengatur, mengurus dan melakukan 

aktivitas tanggung jawabnya sendiri tanpa banyak menggantungkan diri pada 

orang lain. Robert Havighurst dalam Fatimah (2006 : 143) menambahkan bahwa 

kemandirian terdiri dari atas:  

2.1.2.1.1 Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi 

dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua.  

2.1.2.1.2 Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi 

dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang tua.  

2.1.2.1.3 Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi.  

2.1.2.1.4 Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan 

interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi 

dari orang lain.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari kemandirian 

adalah dimana seorang individu memiliki dan mencakup dari beberapa aspek 

yaitu aspek emosi, aspek ekonomi, aspek intelektual dan aspek sosial. Dengan 

demikian, peneliti akan menggunakan aspek-aspek kemandirian berdasarkan teori 

Havigurst yang akan dikembangkan menjadi alat ukur untuk kemandirian anak. 

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian 

Kemandirian pada anak merupakan bekal masa depan yang berguna 

bagi perkembangan selanjutnya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana 
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mestinya. Menurut Prasetyo (Lonan,2008: 28) anak yang mandiri akan mampu 

menghadapi persaingan dan tidak mudah menyerah. Kemandirian tidak dapat 

begitu saja terbentuk tetapi melalui proses dan berkembang karena adanya 

pengaruh dari beberapa faktor.  Mussen (1989: 31) mengungkapkan bahwa 

seseorang (anak) dalam menegakkan kemandirian bergantung pada tiga hal, yaitu: 

2.1.2.2.1 sikap sosial terhadap kemandirian dalam kultur seseorang (anak) 

tersebut 

2.1.2.2.2 pola asuh dan kelekatan orangtua seseorang (anak) 

2.1.2.2.3 interaksi dengan teman sebaya dan dukungan terhadap perilaku 

mandiri 

Hurlock (2002: 23) menambahkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian adalah: 

2.1.2.2.4 Pola asuh orang tua 

Orangtua dengan pola asuh demokratis sangat merangsang kemandirian 

anak, dimana orangtua memiliki peran sebagai pembimbing yang 

memperhatikan terhadap setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama 

yang berhubungan dengan studi dan pergaulannya baik di lingkungan 

keluarga maupun sekolah.  

2.1.2.2.5 Jenis kelamin 

Anak yang berkembang dengan tingkah laku maskulin lebih mandiri 

dibandingkan dengan ank yang mengembangkan pola tingkah laku yang 

feminis. Karena hal tersebut laki-laki memiliki sifat yang agresif dari 

pada anak perempuan yang sifatnya lemah lembutdan pasif. 



24 
 

 
 

2.1.2.2.6 Urutan posisi anak 

Anak pertama sangat diharapkan untuk menjadi contoh dan menjaga 

adiknya lebih berpeluang untuk mandiri dibandingkan dengan anak 

bungsu yang mendapatkan perhatian berlebihan dari orang tua dan 

saudara-saudaranya berpeluang kecil untuk mandiri. 

2.1.2.3 Bentuk-bentuk Kemandirian Pada Anak  

Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib 

sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu 

menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu mengatasi 

maslah tanpa ada pengaruh orang lain (Desmita,2009: 185). Adapun menurut 

Novita (Ilmaeti, 2009: 16) bahwa bentuk kemandirian pada anak  lebih berkaitan 

dengan aktivitas motorik yang ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari yaitu: 

2.1.2.3.1 Kebersihan  

Menanamkan kemandirian pada anak usia TK dapat dilakukan melalui 

kebersihan. Hal tersebut dapat dilakukan anak dalam hal membersihkan 

diri, seperti menggosok gigi sendiri, mencuci tangan sebelum dan 

sesudah makan. Membuang sampah pada tempatnya sendiri, buang air 

besar dan kecil di kloset kamar mandi kemudian membersihkannya 

sendiri.  

2.1.2.3.2 Ketertiban  

Bentuk kemandirian anak dapat dilakukan melalui ketertiban. Hal 

tersebut dapat dilihat ketika anak dapat mengembalikan barang ke 

tempat semula dan membereskan mainan yang telah digunakan.  
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2.1.2.3.3 Kepemilikan  

Bentuk kemandirian anak dalam kepemilikan dapat dilihat ketika anak 

menghargai milik orang lain, dimana anak mengenali identitas suatu 

barang. Anak harus tahu ada barang milik adik, kakak atau orangtua 

maupun orang lain di sekitar anak yang tidak bisa anak gunakan sesuai 

keinginanannya. Anak boleh meminjam barang, tapi harus atas izin 

pemiliknya.  

2.1.2.3.4 Kesabaran 

Bentuk kemandirian anak dalam kesabaran dapat dilihat ketika anak 

sabar menunggu giliran, seperti ketika meminjam mainan dari 

temannya dan berbaris sebelum masuk kelas. Selain itu, anak mulai 

dapat menahan diri untuk tidak memaksa dan menuntut orangtua 

mewujudkan keinginannya dengan segera.  

    Kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh 

pola asuh orang tua. Di dalam keluarga sosok ibu yang berperan dalam mengasuh, 

membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. 

Mengingat masa anak-anak merupakan masa yang penting dalam proses 

perkembangan kemandirian, maka pemahaman dan kesempatan yang diberikan 

orangtua kepada anak-anaknya dalam meningkatkan kemandirian amatlah krusial. 

Meski dunia pendidikan juga turut berperan dalam memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mandiri, keluarga tetap merupakan pilar utama dan pertama 

dalam membentuk anak untuk mandiri.   
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2.2 Kerangka Berpikir   

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. Kelekatan tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi ada  

faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya kelekatan yaitu kepuasaan anak 

terhadap objek lekat, respon yang menunjukkan perhatian, dan seringnya bertemu 

dengan anak. Selain itu juga tergantung pada jenis pola kelekatan yang dimiliki 

yaitu pola kelekatan aman (Secure attachment), pola kelekatan 

menolak/ambivalen (Resistant Attachment), dan pola kelekatan menghindar 

(Avoidant Attachment). Pola kelekatan aman (Secure attachment) ditunjukkan 

dengan hubungan yang baik dan menyenangkan antara anak dan ibu, kebutuhan 

akan kasih sayang dan perhatian anak tercukupi dengan baik, responsif sehingga 

lebih anak menghargai ibunya. Anak yang mendapatkan pola kelekatan aman 

(Secure attachment) memiliki tingkat kemandirian yang baik. 

Berbeda dengan pola kelekatan aman (Secure attachment), pola kelekatan 

menolak/ambivalen (Resistant Attachment) ditunjukkan dengan adanya hubungan 

yang tidak konsisten dari sang ibu terhadap anak sehingga tidak sesuai dengan 

kebutuhannya. Anak ingin menghindar dari ibu, anak tidak diberi kepercayaan 

oleh ibu, anak tidak memahami keinginan ibu, dan kurang percaya diri. Anak 

yang mendapatkan pola kelekatan menolak/ambivalen (Resistant Attachment) 

memiliki tingkat kemandirian yang buruk.  

Sedangkan pola kelekatan menghindar (Avoidant Attachment) ditunjukkan 

dengan adanya tidak ada kedekatan antara ibu dan anak. Kehadiran anak ditolak 
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oleh ibu, anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibu, sehingga 

anak bersikap tidak peduli pada ibu. Anak yang mendapatkan pola kelekatan 

menghindar (Avoidant Attachment) memiliki tingkat kemandirian yang buruk 

pula. 

Gambar  2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Sumber :        

1. Faktor-faktor Kelekatan (Baradja,2009: 125) 

2. Aspek-aspek Kelekatan (Bowlby,1969: 395) 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 

2009:103). Berdasarkan asumsi di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

1. Ho: ρ = 0 

Ho:   tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelekatan anak pada 

ibu dengan kemandirian di sekolah 

2. Ha : ρ ≠ 0 

Ha:   terdapat hubungan yang signifikan antara kelekatan anak pada ibu 

dengan kemandirian di sekolah 

Kedua hipotesis akan diuji pada α = 0,05 

 

 

 

 

 



29 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam sebuah penelitian, agar memperoleh hasil yang diharapkan 

metode penelitian sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah 

penelitian. Peneliti perlu memilih metode penelitian yang tepat dan sesuai 

dengan penelitiannya, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. 

Hasil penelitian itu akan berhasil dengan baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan serta dapat  dipertanggungjawabkan, karena pada dasarnya 

metode penelitian bermaksud untuk memberikan kemudahan dan kejelasan 

mengenai bagaimana peneliti melakukan sebuah penelitian. 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Menurut Azwar (2009: 05) penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian non-eksperimen, dimana peneliti tidak 

memberikan perlakuan terhadap subjek penelitian. Keterangan-keterangan 

yang diperoleh berdasarkan pengalaman pada kehidupan sehari-hari baik itu 

menyangkut kelekatan anak pada ibu maupun kemandirian anak di sekolah. 

 

 



30 
 

 
 

3.1.2 Desain Penelitian  

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian korelasional bila 

ditinjau dari judul penelitian. Penelitian korelasional merupakan penelitian 

yang memiliki kegunaan untuk mencari hubungan antar dua variabel atau 

atau lebih yang dilakukan dengan menghitung korelasi antara variabel yang 

akan dicari hubungannya, sehingga diperoleh arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variabel atau lebih yang diteliti (Sugiyono, 2010: 107). 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya  

(Sugiyono, 2010 : 60). Hal ini ditambahkan oleh Arikunto (2010: 161) 

bahwa, variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian 

penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

3.2.1.1 Variabel Independen  

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2010: 61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen 

adalah kelekatan. 
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3.2.1.2 Variabel Dependen 

Variabel Dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 61). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kemandirian 

anak. 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diukur yaitu 

variabel kelekatan dan variabel kemandirian. Berikut definisi operasional dari 

masing-masing variabel dalam penelitian ini. 

3.2.2.1 Kelekatan Anak Pada Ibu 

Definisi operasional kelekatan berarti ikatan antara dua orang atau 

lebih serta mengikat satu sama lain yang menumbuhkan rasa aman dan 

nyaman dalam kurun waktu dan ruang tertentu. Kelekatan ini dapat dijelaskan 

ke dalam tiga pola kelekatan yaitu: 

3.2.2.1.1 Secure Attachment (Pola Aman) 

Pola kelekatan yang ditunjukkan dengan adanya hubungan yang 

baik dan menyenangkan antara ibu dan anak. Kebutuhan akan kasih 

sayang dan perhatian anak tercukupi, sehingga anak lebih 

menghargai ibunya. 

3.2.2.1.2 Resistant Attachment (Pola Melawan/Ambivalen) 

Pola kelekatan yang ditunjukkan dengan adanya hubungan yang 

tidak konsisten dari sang ibu terhadap anak sehingga tidak sesuai 

dengan kebutuhannya dari ibu. Anak ingin menghindar dari ibu, 
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anak tidak diberi kepercayaan oleh ibu dan anak tidak begitu 

memahami keinginan dari ibu. 

3.2.2.1.3 Avoidant Attachment (Pola Menghindar) 

Pola kelekatan yang ditunjukkan dengan adanya tidak ada 

kedekatan antara ibu dan anak. Kehadiran anak ditolak oleh ibu, 

anak tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu, sehingga anak 

bersikap tidak peduli dengan ibu. 

3.2.2.2 Kemandirian 

Kemandirian adalah kemampuan seseorang yang terbentuk dari 

pengalaman-pengalaman yang ada melalui proses belajar untuk tidak 

bergantung pada orang lain, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengambil 

keputusan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah 

dilakukannya. 

Adapun definisi operasional kemandirian dalam penelitian ini ialah 

suatu keadaan dimana anak memiliki kemandirian secara emosi, kemandirian 

ekonomi, kemandirian intelektual dan kemandirian sosial yang ditampilkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3.2.2.2.1 Kemandirian Emosi 

Aspek kemandirian yang berhubungan dengan kemampuan 

mengontrol emosi dan tidak tergantungnya emosi dari orangtua. 

3.2.2.2.2 Kemandirian Ekonomi 

Aspek kemandirian yang berhubungan dengan kemampuan 

mengatur ekonomi. 
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3.2.2.2.3 Kemandirian Intelektual 

Aspek kemandirian yang berhubungan dengan kemampuan untuk 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. 

3.2.2.2.4 Kemandirian Sosial 

Aspek kemandirian yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk 

mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung 

bantuan ataupun aksi dari orang lain.  

3.2.3 Hubungan Antar Variabel 

Hubungan variabel dalam penelitian ini menjelaskan adanya kelekatan 

dalam diri anak pada ibu akan berhubungan dengan kemandirian disekolah. 

Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

X : Variabel bebas yaitu Kelekatan 

Y : Variabel terikat yaitu kemandirian 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010: 117) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

Y X 
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kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa-siswi TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang sebanyak 66 orang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Azwar, 2009 : 79). Teknik 

sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Simple Random 

Sampling. Sugiyono (2010: 120) mendefinisikan bahwa Simple (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel sumber data 

pada penelitian ini adalah siswa-siswi yang berada di tingkatan kelas B pada 

tahun ajaran 2012/2013. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini, 

berdasarkan pendapat Roscoe (Sugiyono,2010: 131) yang mengatakan bahwa 

bila dalam penelitian akan melakukan analisis Multivariate (Korelasi atau 

Regresi ganda), maka jumlah anggota sample minimal 10 kali dari jumlah 

variabel yang diteliti. Pada saat penentuan subjek penelitian sebagai sampel 

penelitian, peneliti melakukan kocokan nama-nama di setiap kelas B. Dengan 

demikian, jumlah sampel penelitian adalah 40 orang yang terdiri dari siswa 

laki-laki dan perempuan. Berikut pertimbangan menggunakan teknik Simple 

Random Sampling yaitu: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan biaya 

b. Memberikan hak yang sama kepada setiap anggota populasi untuk 

memperoleh kesempatan dipilih menjadi anggota sampel. 

c. Siswa-siswi yang bersekolah di TK Hj. Isriati baiturrahman I Kota 

Semarang. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu alat atau instrumen yang 

digunakan untuk memperoleh data penelitian yang nantinya akan berperan 

penting terhadap hasil penelitian. Untuk mendapatkan data yang tepat maka 

dibutuhkan alat atau instrumen yang tepat pula sehingga nantinya akan 

diperoleh hasil penelitian tepat dan akurat. 

Alat pengumpulan data yang digunakan ialah Skala. Skala adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui. Pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden 

tinggal memilih disebut skala tertutup. (Azwar, 2009: 46). Jenis Skala yang 

digunakan dalam penelitian adalah Skala Likert, digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2010: 134). Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode skala kelekatan dan skala 

kemandirian. Berikut adalah kisi-kisi instrumen skala kelekatan dan skala 

kemandirian : 
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Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Skala Kelekatan 

 

Variabel Aspek Indikator Item 

(+) (-) 

Kelekatan 

(Bowlby, 

1969) 

Secure 

Attachment 

(kelekatan 

aman) 

1. Anak memiliki ikatan 

yang kuat dan positif 

dengan ibu 

 

1,3 2,4 

2. Anak menghargai ibu 5,6 7 

3. Anak mendapatkan 

perhatian dan kasih 

sayang dari ibu 

8,10 9,11 

 

 

 

4. Anak akan selalu 

ditolong oleh ibu 

ketika anak 

membutuhkan 

14,12 13,15 

 

 

 

5. Anak mendapatkan 

dorongan dari ibu 

17,18 16 

Resistant 

Attachment 

(kelekatan 

melawan/ 

ambivalen) 

1. Anak mendapatkan 

perlakuan yang tidak 

konsisten dari ibu 

 

19,20 48 

2. Anak tidak 

memahami perintah 

ibu 

23,21 22,49 

3. Anak mengalami 

kecemasan untuk 

berpisah 

 

25,26 24 

 

 

 

4. Anak bergantung 

pada ibu 

 

27,29 28,30 

 

 

 

5. Anak tidak diberi 

kepercayaan oleh ibu 

33,31 32,34 

 

Avoidant 

Attachment 

(kelekatan 

Menghindar) 

1. Anak ditolak 

kehadirannya oleh ibu 

35 36 

2. Anak menghindari 

berhubungan dengan 

38,51 37,39 
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ibu 

 3. Anak bersikap dingin 

dan tidak peduli pada 

ibu 

42,41 40 

  4. Anak tidak memiliki 

kedekatan dengan ibu 

44,46 43,45 

  5. Anak tidak 

mendapatkan kasih 

sayang dari ibu 

52,50 47 

 

Pada skala kelekatan ini terdapat 52 pertanyaan dengan empat 

alternatif pilihan jawaban setiap pernyataan, dimana responden diminta untuk 

memilih salah satu dari empat alternatif pilihan yang tersedia yaitu, Selalu 

(SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak Pernah (TP). Pilihan dari 

setiap pernyataan memiliki nilai tertentu, yaitu sebagai berikut: 

 

Alternatif Pilihan Pernyataan 

Positif (+) 

Pernyataan 

Negatif (-) 

Selalu (SL) 4 1 

Sering(SR) 3 2 

Kadang-kadang(KD) 2 3 

Tidak Pernah(TP) 1 4 

 

Nilai yang diperoleh pada setiap pernyataan akan menggambarkan 

pola kelekatan anak pada ibu yang dimiliki oleh responden, dilihat dari 

kategorisasi yang telah ditentukan. 
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Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Skala Kemandirian 

 

Variabel Aspek Indikator Item 

(+) (-) 

Kemandirian Emosi 1. Anak mampu 

mengenali emosi diri 

2,3 1,4 

2. Anak mampu 

mengendalikan emosi 

8,5 6,7 

3. Anak dapat 

memotivasi dirinya 

10 9, 

11 

 4. Anak memiliki empati 12,1

4 

13,

15 

Ekonomi  1. Mampu mengatur 

kebutuhan ekonomi 

16 17 

Intelektual 1. Anak mampu berpikir 

dalam mengatasi 

masalah 

18,1

9 

20,

21 

2. Anak memahami 

beragam kondisi 

23 22,

24 

  3. Anak 

mempertimbangkan 

masukan dari orang 

lain dalam mengambil 

keputusan 

25,2

6 

27,

28 

  4. Anak sadar akan 

resiko yang akan 

diterima 

31,2

9 

30 

 Sosial 1. Anak mampu 

berhubungan dengan 

orang lain 

32,3

3 

35,

34 

  2. Anak tidak 

bergantung pada 

orang lain 

37 38,

36 

 

 

Pada skala kemandirian ini terdapat 38 pertanyaan dengan empat 

alternatif pilihan jawaban setiap pernyataan, dimana responden diminta untuk 
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memilih salah satu dari empat alternatif pilihan yang tersedia yaitu, Selalu 

(SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak Pernah (TP). Pilihan dari 

setiap pernyataan memiliki nilai tertentu, yaitu sebagai berikut: 

 

Alternatif Pilihan Pernyataan 

Positif (+) 

Pernyataan 

Negatif (-) 

Selalu (SL) 4 1 

Sering(SR) 3 2 

Kadang-kadang(KD) 2 3 

Tidak Pernah(TP) 1 4 

 

Nilai yang diperoleh pada setiap pernyataan akan menggambarkan 

kemandirian anak di sekolah yang dimiliki oleh responden, dilihat dari 

kategorisasi yang telah ditentukan. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1   Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

yang sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010: 211). Hasil penelitian 

dikatakan valid dimana terjadi ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada  objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.  

Hasil dari pengujian  validitas isi (content validity) dapat dikatakan 

bahwa pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner kelekatan 

(attachment) dan kemandirian telah sesuai/tepat dengan apa yang hendak 

diukur (valid). Hasil pengujian dari validitas isi (content validity) secara 
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lengkap akan ditampilkan pada lampiran. Denagn demikian, seluruh 

pernyataan yang terdapat pada skala kelekatan dan skala kemandirian dapat 

digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

Keterangan:  

Rxy  : Koefisien antara skor item dengan skor total 

∑x   : Jumlah skor masing-masing butir jawaban 

∑y   : Jumlah skor seluruh butir jawaban (total) 

∑x2  : Jumlah kuadrat tiap butir jawaban 

∑y2  : Jumlah kuadrat total 

∑xy   : Jumlah perkalian skor butir jawaban dengan skor total 

N   : Jumlah responden 

 

Perhitungan validitas butir jawaban untuk skala kelekatan dan skala 

kemandirian dapat dilihat pada lampiran 2. Dimana, dari hasil perhitungan 

validitas untuk skala Kelekatan menghasilkan 52 butir jawaban yang valid 

dan 5 butir jawaban yang gugur. Butir jawaban yang gugur dalam skala 

kelekatan yaitu nomor: 6, 22, 39, 46, 52, sehingga dari 57 butir jawaban yang 

diujikan ada 52 butir jawaban yang dinyatakan valid. 
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Hasil dari perhitungan validitas untuk skala kemandirian 

menghasilkan 38 butir jawaban yang valid dan 3 butir jawaban yang gugur. 

butir jawaban yang gugur dalam skala kemandirian yaitu pada nomor 9, 23, 

32, sehingga dari 41 butir jawaban yang diujikan ada 38 butir jawaban yang 

dinyatakan valid.  

3.5.2    Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan suatu instrumen dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

dengan memiliki derajat konsistensi/keajegan (Arikunto, 2010: 211). Ada 

beberapa cara untuk menguji reliabilitas, cara yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini untuk menghitung reliabilitas instrumen yaitu menggunakan 

rumus Alpha sebagai berikut: 

r
11

 = 
2

2

1
1

t

b

k

k

 

Keterangan: 

  = Koefisien reliabel 

k    = Banyaknya butir soal 

1    = Bilangan konstan 

  = Jumlah varian skor dari masing-masing butir soal 

   = Varian total 

Adapun hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dengan 

menggunakan rumus tersebut diperoleh r11  = 0,983. Pada α = 5 % dengan N 

= 20 diperoleh r tabel = 0,444 karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan 
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bahwa angket tersebut reliabel. Hasil perhitungan reliabilitas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 2. 

3.5.3   Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah kedua kelompok 

berdistribusi normal atau tidak. Penelitian menggunakan uji normalitas 

dengan cara uji kolmogorof ( uji K-S satu sampel) pada SPSS 16.0.  Data 

dikatakan normal jika tingkat sig pada Kolmogrov-Smirnov lebih dari α maka 

data distribusi normal, jika kurang dari α maka data distribusi tidak normal.  

Nilai α yang digunakan adalah 0,05. 

Tabel  3.6 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

        Kelekatan Anak Kemandirian 

N 40  40 

NorNormal Parameters
a,b

 
Me Mean 68,2000 79,4750 

Std Std. Deviation 11,11986 11,09166 

Mo Most Extreme Differences 

AbsAbsolute ,188 ,329 

PosPositive ,188 ,170 

Ne  Negative -,109 -,329 

Kol Kolmogorov-Smirnov Z 1,191 1,080 

AsyAsymp. Sig. (2-tailed) ,117 ,180 

a. Ta. Test distribution is Normal. 

b.   b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan table diatas nilai sig pada Kelekatan Anak sebesar 0,117, 

dan nilai sig pada Kemandirian anak sebesar 0,022. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa nilai sig > α maka Ho diterima, jadi data tersebut 

berdistribusi normal. 
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3.5.4  Uji Linieritas 

Menurut Sugiyono (2010: 265) bahwa Salah satu asumsi dari analisis 

regresi adalah liniearitas, maksudnya adalah apakah garis regresi antara X dan 

Y membentuk garis linier atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian 

liniearitas dilakukan dengan menggunakan teknik anova, dan perhitungannya 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0. Kaidah yang digunakan adalah 

jika nilai p<0,05 maka sebarannya linier. 

 

Tabel  3.7 

Hasil Uji Linieritas  

 

ANOVA
a
 

Mo  Model       Sum of Squares         Df       Mean Square F      Sig. 

1 

Re  Regression 1847,427 1 1847,427 23,793 ,000
b
 

ResResidual 2950,548 38 77,646   

Tot Total 4797,975 39    

a.     a. Dependent Variable: Kemandirian 

b.     b. Predictors: (Constant), Kelekatan Anak 

 

Hasil perhitungannya diperoleh F hitung pada kelekatan sebesar 

23,793 dengan p=0,000, maka pola hubungan kelekatan anak pada ibu 

dengan kemandirian anak di sekolah adalah linier. Dengan hal ini, dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang linier antara kelekatan anak pada ibu 

dengan kemandirian di sekolah. 

Untuk mengetahui persamaan regresi yang diperoleh dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel  3.8 

Koefisien Persamaan Regresi Sederhana Variabel Penelitian 

Coefficients
a
 

Mo      Model         Unstandardized 

Coefficients 

        Standardized 

Coefficients 

T       Sig. 

B        Std. Error Beta 

111 1 
(Co  (Constant) 121,687 8,765  13,883 ,000 

Kel   Kelekatan Anak ,619 ,127 ,621 4,878 ,000 

a.     a. Dependent Variable: Kemandirian 

 

Persamaan garis regresinya adalah Y = 121,687 + 0,619X. nilai Y 

adalah nilai untuk Kemandirian dan nilai X adalah nilai untuk Kelekatan anak 

pada Ibu. Tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kelekatan anak 

dengan ibu akan diikuti penambahan pencapaian kemandirian anak di sekolah 

TK Hj. Isriati Baiturrahman I Kota Semarang sebesar 0,619 pada setiap unit 

perubahan pada kelekatan. 

3.5.5   Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

Korelasi Product Moment dengan bantuan Statical Program for Social 

Science (SPSS) versi 16.0 for windows untuk melihat hubungan kelekatan 

anak pada ibu dengan kemandirian di sekolah secara mendalam. 
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Tabel  3.9 

Korelasi Product Moment 

 

Correlations 

        Kelekatan Anak     Kemandirian 

Kel  Kelekatan Anak 

Pe   Pearson Correlation 1 ,621
**
 

Sig. Sig. (2-tailed)  ,000 

N     N 40 40 

KK   Kemandirian 

Pe   Pearson Correlation ,621
**
 1 

Sig  Sig. (2-tailed) ,000  

NN  N 40 40 

**.    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Hubungan variabel Kelekatan anak pada ibu dengan Kemandirian 

ditunjukkan dengan skor korelasi rxy = 0,621 dengan p = 0,000 (p<0,05). Arah 

hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Kelekatan anak 

pada Ibu maka semakin tinggi Kemandirian. 

Tingkat signifikansi korelasi p = 0,000 (p<0,05) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan atau positif antara Kemandirian dengan 

Kelekatan anak pada Ibu dapat diterima.  

Tabel  3.10 

Koefisien Determinasi Korelasi 

Model Summary 

Mo   Model R         R Square      Adjusted R 

Square 

        Std. Error of the 

Estimate 

1 ,621
a
 ,385 ,369 8,81170 

a.     a. Predictors: (Constant), Kelekatan Anak 

 

Berdasarkan table 3.10, sumbangan efektif variabel Kelekatan pada 

Ibu dengan variabel Kemandirian dapat dilihat dari R square, yaitu sebesar 
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0,385, yang memiliki arti bahwa variabel Kelekatan anak pada Ibu 

menyumbang sebesar 38,5% terhadap variabel Kemandirian. Sisanya sebesar 

61,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diungkap dalam penelitian 

ini. 

3.6   Uji Coba Penelitian (Tryout) 

3.6.1 Pelaksanaan Tryout 

Pelaksanaan tryout untuk skala dilakukan di RA Al Iman Banaran 

Sekaran Gunung Pati Semarang. Peneliti mengambil subyek sebanyak 20 

siswa pada tingkatan kelas B. pelaksanaan tryout dimaksudkan untuk 

mendapatkan validitas dan reliabilitas untuk alat ukur skala kelekatan dan 

kemandirian, pelaksanaan tryout dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012 

sampai dengan 17 Agustus 2012. 

3.6.2 Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

skala kelekatan dan skala kemandirian. 

3.6.2.1 Skala Kelekatan Untuk Uji Coba Instrumen 

Skala ini disusun untuk mengungkap seberapa besar kelekatan anak 

pada ibu dan mengaktegorikan pola kelekatan anak pada ibu. Butir-butir 

dalam skala ini disusun berdasarkan pola kelekatan anak pada ibu. Pola 

kelekatan meliputi: 

3.6.2.1.1 Secure Attachment (Pola Aman) yaitu anak merasa nyaman dan 

aman ketika berada disamping ibu, karena kebutuhan akan kasih 

sayang dan perhatian terpenuhi. 
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3.6.2.1.2 Resistant Attachment (Pola Melawan/Ambivalen) yaitu anak 

menghindari pertemuan dengan ibu, anak tidak diberi kepercayaan 

oleh ibu, dan anak tidak memahami keinginan dari ibu. Hal ini 

disebabkan adanya hubungan yang tidak konsisten dari ibu ke anak, 

sehingga kebutuhan anak tidak tercukupi. 

3.6.2.1.3 Avoidant Attachment (Pola Menghindar) yaitu anak tidak peduli 

dengan ibu dan tidak ada kedekatan antara anak dan ibu, karena 

kehadiran anak ditolak oleh ibu. Sehingga anak kurang 

mendapatkan kasih sayang dan perhatian. 

Skala ini disusun sebanyak 57 butir jawaban yang masing-masing 

item telah mewakili aspek-aspek dari kemandirian yang terdiri dari 32 butir 

jawaban favourabel dan 25 butir jawaban unfavourabel. Daftar no item yang 

disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 
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Tabel 3.11 

Daftar No Item  Skala Kelekatan Sebelum Tryout 

 

No

. 

Aspek Butir Jawaban 

Favourable Unfavourable 

1. Secure Attachment 

(kelekatan aman) 

1,3,5,7,9,11,

13,15,18

,19 

2,4,6,8,10,12,

14,16,17 

2. Resistant 

Attachment 

(kelekatan 

menghindar) 
 

20,21,23,25,

27,28,29

,31,33,3

5 

22,24,26,30,3

2,34,36,5

3, 54 

3. Avoidant 

Attachment 

(kelekatan 

Menolak) 
 

37,39,41,44,

45,46,48

,50,52,5

5,56,57 

38,40,42,43,4

7,49,51 

Jumlah 32 25 

 

3.6.2.2 Skala Kemandirian Untuk Uji Coba Instrumen 

Skala ini disusun untuk mengungkap seberapa besar kemandirian 

anak disekolah. Butir-butir dalam skala ini disusun berdasarkan aspek 

kemandirian yaitu: 

3.6.2.2.1 Aspek Emosi yaitu anak mampu mengenali dan mengendalikan 

emosi diri, anak dapat memotivasi dirinya dan anak memiliki 

empati. 

3.6.2.2.2 Aspek Ekonomi yaitu anak mampu mengatur kebutuhan ekonomi. 

3.6.2.2.3 Aspek Intelektual yaitu anak mampu mengatasi masalah, anak 

sadar akan resiko yang akan diterima, anak mampu memahami 

berbagai kondisi dan anak mampu mempertimbangkan masukan 

dari oranglain dalam mengambil sebuah keputusan. 
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3.6.2.2.4 Aspek Sosial yaitu anak mampu berkomunikasi dengan orang lain 

dan tidak bergantung pada orang lain. 

 

Skala ini disusun sebanyak 41 butir jawaban yang masing-masing 

item telah mewakili aspek-aspek dari kemandirian yang terdiri dari 20 butir 

jawaban favourabel dan 21 butir jawaban unfavourabel. Daftar no item yang 

disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 3.12 

Daftar No Butir Jawaban Skala Kemandirian Sebelum Tryout 

 

No

. 

Aspek Butir Jawaban 

Favourable Unfavourable 

1. Emosi 2,3,5,8,9,11,13,15 1,4,6,7,10,12,14,16 

2. Ekonomi 

 

17 18 

3. Intelektual 
 

19,20,23,25,27,28,

31, 

21,22,24,26,29,30 

4. Sosial 34,35,36,40 32,33,37,38,39,41 

 

Jumlah 20 21 

 

3.7    Penyusunan Skala Hasil Tryout 

Penyusunan skala hasil tryout dilakukan setelah uji validitas dan 

reliabilitas yang terbukti butir jawaban yang valid dan yang gugur maka 

dilakukan penomoran kembali butir jawaban pada skala kelekatan dan skala 

kemandirian sebagai alat ukur penelitian yang sah. Penomoran butir jawaban 
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pada skala kelekatan dan skala kemandirian yang valid ditunjukkan pada 

tabel berikut ini: 

 

3.7.1 Skala Kelekatan 

Tabel 3.13 

Daftar No Butir Jawaban Skala Kelekatan Untuk 

Penelitian 

 

No. Aspek Butir Jawaban 

Favorabel Unfavorabel 

1. Secure Attachment 

(kelekatan aman) 

1,3,5,6,8,10,12,14,17

,18 

2,4,7,9,11,13,15,16 

2. Resistant 

Attachment 

(kelekatan 

melawan/ambi

valen) 

19,20,21,23,25,26,27

,29,31,33 

22,24,28,30,32,34,48,

49 

3. Avoidant 

Attachment 

(kelekatan 

menghindar) 

35,38,41,42,44,46,50

,51,52 

36,37,39,40,43,47 

Jumlah 30 22 
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3.7.2 Skala Kemandirian 

Tabel 3.14 

Daftar No Butir Jawaban Skala Kemandirian Untuk Penelitian 

 

No. Aspek Butir Jawaban 

Favorable Unfavorable 

1. Emosi  2,3,8,5,10,12,14 1,4,6,7,9,11,13,15 

2. Ekonomi  16 
 

17 

3. Intelektual  23,18,19, 25,26 

31,29 
 

20,21,22,24,27,28,30 

4. Sosial  32,33,37 35,34,38,36 

Jumlah 18 20 
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BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan yang meliputi proses, hasil dan pembahasan penelitian. Adapun hal-

hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut: 

4.1      Persiapan Penelitian 

Di dalam persiapan penelitian ini ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan yaitu: 

4.1.1   Orientasi Kancah 

Pelaksanaan penelitian ini bertempat di TK Hj. Isriati Baiturrahman I 

Semarang, Jl. Pandanaran No. 126 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang 

Tengah Kota Semarang. 

4.1.1.1 Profil Sekolah 

  Nama Sekolah  : TK Hj. Isriati Baiturrahman 1 

  NSS/NSM/NDS/NIS : 002030112005/004130 

  NPSN   : 2035090 

  Status Sekolah  : Swasta 

  Jenjang Akreditasi  : A 

  Nilai Akreditasi sekolah : 94,78 

  Akreditasi Terakhir : 94,78 

  Alamat Sekolah  : Jl. Pandanaran no 126 semarang 

  Kelurahan   : Pekunden 
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  Kecamatan  : Semarang Tengah 

  Kota   :  Kota Semarang  

  Propinsi   :  Propinsi Jawa Tengah 

  Telepon/HP/Fax  : 024-841116   

  Status Tanah  : Kepemilikan Yayasan 

  Luas Tanah  :  + 500 m2 

  Luas Bangunan  :  + 300 m2  

  Kelas   : A dan B 

  Rombongan Kelas  : 4 (Alif, Ba, Ta, Tsa) 

4.1.1.2 Visi 

“Terwujudnya Anak Cerdas, Terampil, Sholeh, dan Salehah” 

4.1.1.3 Misi 

1) Menanamkan akhlakulkarimah sejak dini 

2) Mendidik anak menjadi mandiri 

3) Melatih anak berosialisasi  

4) Membiasakan hidup beribadah sejak dini 

4.1.1.4 Motto  

”Kegemilangan hari esok, tergantung pada apa yang kamu kerjakan 

hari ini. (the bright of tomorrow, depend on what you do to day). Inna 

fi aidikum amral ummati wa fi aqda mikum hayataha (sesungguhnya 

di tanganmu persoalan umat dan di dalam langkahmu kehidupan 

umat).” 
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4.1.2   Penentuan Subjek Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling yaitu 

Simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Penelitian ini dilakukan pada kelas B TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang 

di setiap rombel (Alif, Ba, Ta, Tsa). Pada setiap rombel diambil 10 siswa-siswi 

secara acak, sehingga subjek dari penelitian ini berjumlah 40 orang. 

4.2 Persiapan Instrumen Penelitian 

  Persiapan instrumen dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap, yaitu: 

4.2.1 Menyusun Instrumen Penelitian 

Menyusun instrumen penelitian dilakukan dengan cara menentukan 

terlebih dahulu variabel penelitian untuk dijadikan  dalam beberapa aspek, 

kemudian aspek tersebut dijabarkan lagi menjadi indikator selanjutnya disusun 

menjadi beberapa butir item dalam sebuah skala. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kelekatan 

dan skala kemandirian. Pertama, skala kelekatan dijabarkan menjadi 3 aspek 

yaitu Aspek Pola Kelekatan Aman (Secure Attachment), Pola Kelekatan 

Melawan (Resistant Attachment), dan Pola Kelekatan Menghindar (Avoidant 

Attachment). Kedua, Aspek Kemandirian dijabarkan menjadi 5 aspek yaitu 

Aspek Emosi, Ekonomi, Intelektual, dan Sosial. Aspek-aspek tersebut 

kemudian dikembangkan menjadi indikator-indikator yang selanjutnya disusun 

menjadi item. 
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4.2.2 Penentuan Karakteristik Jawaban Yang Dikehendaki 

Pertanyaan yang diberikan dalam skala ini memiliki lima alternative 

jawaban, yaitu SELALU (SL), SERING (SR), KADANG-KADANG (KK), 

dan TIDAK PERNAH (TP). Jawaban untuk masing-masing item diberi skor 

tertentu, yaitu 4 untuk jawaban SELALU (SL), 3 untuk jawaban SERING 

(SR), 2 untuk jawaban KADANG-KADANG (KK), dan 1 untuk jawaban 

TIDAK PERNAH (TP). 

4.2.3 Menyusun Format Instrumen 

Format skala dalam penelitian ini disusun secara jelas untuk 

memudahkan responden dalam mengisi. Adapun format skala nya terdiri dari: 

4.2.3.1   Halaman Sampul Muka  

Halaman sampul skala berisi kata pengantar dan identitas atau nama 

peneliti, asal universitas dan jurusan peneliti. 

4.2.3.2   Petunjuk Pengisian 

Petunjuk pengisian dalam angket ini terdiri dari cara menjawab 

pernyataan dengan memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan yang 

diketahui responden, dan peneliti memberikan contoh petunjuk pengisian 

angket kemudian butir-butir jawabannya. 

4.2.3.3   Butir-butir Instrumen 

Butir-butir instrumen ini berupa identitas responden dan serangkaian 

pernyataan mengenai kelekatan anak yang terdiri dari 52 butir jawaban dan 

pernyataan mengenai kemandirian anak yang terdiri dari 38 butir jawaban. 
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4.3 Pelaksanaan Penelitian 

4.3.1     Pengumpulan Data 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di TK Hj. Isriati Baiturrahman I 

Kota Semarang dan berlangsung pada tanggal 11 September sampai dengan 

tanggal 24 Oktober 2012. Skala yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

skala Kelekatan dan skala Kemandirian. Pemberian skala dilakukan dari kelas 

ke kelas yang disesuaikan dengan subjek penelitian (sampel) yang sudah 

ditentukan yaitu memberikan skala kelekatan untuk ibu (orangtua siswa) dan 

guru kelas. Jumlah subjek penelitian ini adalah 40 orang. Proses pengisian 

angket tidak langsung diawasi oleh peneliti dikarenakan pihak dari sekolah, 

sehingga peneliti menyerahkan skala kepada kepala sekolah dan dari kepala 

sekolah baru disebarkan kepada guru yang mengajar di kelas. Proses 

pengumpulan skala yang telah diisi oleh responden memerlukan waktu yang 

lama, oleh karena itu peneliti membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk 

pelaksanaan penelitian. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2012, semua data 

telah terkumpul dengan lengkap. 

4.3.2      Pelaksanaan Skoring 

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

4.3.2.1 Melihat isi skala, apakah sudah diisi dengan benar dan tidak terdapat   

jawaban ganda maupun kosong. Jika ada, peneliti akan menanyakan 

kembali jawaban apa yang telah diberikan oleh responden. 
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4.3.2.2 Memberikan kode subjek dan skor pada masing-masing jawaban yang 

telah diisi oleh responden, dengan memberikan skor 1-4 untuk jawaban, 

kemudian mentabulasi data berdasarkan jumlah item. 

4.3.2.3 Langkah selanjutnya ialah melakukan olah data dengan  menggunakan 

SPSS 16.0. 

4.4 Hasil Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian korelasional. Untuk 

menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan angka yang didiskripsikan 

dengan menguraikan kesimpulan yang didasari oleh angka yang diolah dengan 

metode statistik. Metode statistik digunakan untuk mencari tahu besarnya mean 

empiris. Penggolongan subjek ke dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Penggolongan kategori tersebut berdasarkan pencarian nilai interval 

konversi sebagai berikut ini : 

Nilai Maksimal  =  Data Maksimal 

Nilai Minimal  =  Data Minimal 

R (Range)  =  Data Maksimal - Data Minimal 

I (Interval)  =  Jumlah item X 3 (kategori) 

P (Panjang Kelas) =  Range : i 

     

4.4.1     Gambaran Umum Pola Kelekatan Anak Terhadap Ibu Pada TK 

Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang 

Profil pola kelekatan anak pada ibu di TK Hj. Isriati Baiturrahman I 

Semarang dilakukan dengan cara pengelompokkan. Pengelompokkan 
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dilakukan untuk mengelompokkan subjek penelitian ke dalam 3 pola kelekatan, 

yaitu Kelekatan Aman (Secure Attachment), Kelekatan Melawan (Resistant 

Attachment), dan Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment). 

Pengelompokkan dilakukan dengan cara melakukan skoring dengan bantuan 

Microsoft Excel secara terpisah pada pernyataan-pernyataan yang mewakili 

setiap bagian dari ketiga pola kelekatan yaitu Kelekatan Aman (Secure 

Attachment), Kelekatan Melawan (Resistant Attachment), dan Kelekatan 

Menghindar (Avoidant Attachment), sehingga setiap subjek penelitian 

memperoleh tiga skor pada instrument pola kelekatan. Skor tertinggi yang 

dimiliki setiap subjek penelitian (sampel) akan menunjukkan  kecenderungan 

pola kelekatan yang dimilikinya. Lebih lanjut gambaran mengenai 

pengelompokan pola kelekatan dapat ditunjukkan dengan tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Kategori Interval Kelekatan Anak Pada Ibu 

Kelekatan Frekuensi Persentase 

Kelekatan Aman (Secure Attachment) 24 60% 

Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) 3 7,5% 

Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) 13 32,5% 

Jumlah 40 100% 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar, yakni 24 dari 

40 responden memiliki Kelekatan Aman (Secure Attachment), 3 dari 40 

responden memiliki Kelekatan Melawan (Resistant Attachment), sedangkan 

sisanya 13 dari 40 responden memiliki Kelekatan Menghindar (Avoidant 
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Attachment). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram 

persentase kelekatan aman anak pada ibu, sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Persentase Kelekatan Anak Pada Ibu 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa siswa yang 

memiliki Kelekatan Aman (Secure Attachment) sebanyak 24 siswa (60%). Pola 

kelekatan Aman (Secure Attachment) anak pada ibu ditunjukkan dengan anak 

senang ketika bertemu dengan ibu, anak tidak merengek saat ibu sibuk 

beraktivitas, dan ketika anak sedang takut ibu segera datang untuk 

melindunginya. Siswa yang memiliki Kelekatan Melawan (Resistant 

Attachment) sebanyak 3 siswa (7,5%). Pola Kelekatan Melawan (Resistant 

Attachment) anak pada ibu ditunjukkan dengan anak mendapatkan perlakuan 

yang tidak konsisten dari ibu, anak bertingkah laku tidak sesuai dengan 

keinginan/harapan ibu, dan apapun yang dilakukan anak ibu selalu 

mencampurinya. Siswa yang memiliki Kelekatan Menghindar (Avoidant 

Attachment) sebanyak 13 siswa (32,5%). Pola Kelekatan Menghindar 

(Avoidant Attachment) anak pada ibu ditunjukkan dengan anak menolak ketika 

Kelekatan Anak Pada Ibu

Kelekatan Aman

Kelekatan Melawan

Kelekatan Menghindar

32,5%

7,5%

60%
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harus menghabiskan waktu dengan ibunya, anak tidak khawatir jika ibu sedang 

sakit, dan anak melakukan aktivitasnya sendiri tanpa didampingi oleh ibu. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa siswa kelas B TK Hj. Isriati 

Baiturrahman I Kota Semarang yang menjadi subjek penelitian (sampel) 

sebagian besar memiliki pola kelekatan yang aman (secure attachment) yang 

ditunjukkan dengan anak senang ketika bertemu dengan ibu, anak tidak 

merengek saat ibu sibuk beraktivitas, dan ketika anak sedang takut ibu segera 

datang untuk melindunginya. 

4.4.1.1  Gambaran Kelekatan Aman (Secure Attachment) Anak Pada Ibu 

di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang 

Aspek kelekatan aman (Secure Attachment) menerangkan tentang 

anak merasa percaya terhadap ibu sebagai figur yang selalu siap mendampingi, 

sensitif dan responsif, penuh cinta dan kasih sayang ketika anak mencari 

perlindungan dan atau kenyamanan, anak lebih menghargai ibunya, dan selalu 

menolong atau membantunya dalam menghadapi situasi yang mengancam dan 

menakutkan.  

Data diambil dengan menggunakan skala kelekatan pada aspek 

kelekatan aman yang terdiri dari 18 butir soal item yang valid dengan skor 

maksimal 4 dan skor minimal 1 sehingga gambaran kelekatan anak pada ibu 

berdasar aspek kelekatan aman dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Nilai Maksimal =  70  

Nilai Minimal =  34 

Range  =  36 
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Interval  =  3 

Panjang interval = 12 

 

Maka didapat pembagian kategori interval sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Kategori Interval Kelekatan Aman (Secure Attachment) Anak Pada Ibu  

 

Interval Kategori 

58% – 70%  Tinggi  

45% – 57% Sedang  

32% – 44% Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian 

yang memperoleh skor antara 58% – 70% berarti kelekatan aman anak pada 

ibu berada dalam kategori tinggi. Jika responden penelitian memperoleh skor 

antara 45% – 57% berarti kelekatan aman anak pada ibu berada dalam kategori 

sedang. Sedangkan, jika responden penelitian yang memperoleh skor antara 

32% – 44% berarti kelekatan aman anak pada ibu berada dalam kategori 

rendah. Lebih lanjut mengenai gambaran kelekatan aman anak pada ibu dapat 

dilihat dari distribusi frekuensi seperti yang tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel  4.6 

Distribusi Frekuensi Kelekatan Aman (Secure Attachment) Anak Pada Ibu 

 

Interval Kategori Jumlah Subjek Persentase 

58% – 70%  Tinggi  20 50% 

45% – 57% Sedang  9 22,5% 

32% – 44% Rendah 11 27,5% 

Jumlah  40 100% 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar, yakni 20 dari 

40 responden memiliki kelekatan aman dalam kategori tinggi, 9 dari 40 

responden memiliki kelekatan aman dalam kategori sedang, sedangkan sisanya 

11 dari 40 responden memiliki kelekatan aman dalam kategori rendah. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase kelekatan aman 

anak pada ibu, sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram Persentase Kelekatan Aman (Secure Attachment)  

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa persentase Kelekatan Aman 

Anak Pada Ibu di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang yang dikategorikan 

Tinggi sebanyak 20 siswa (50%), dikategorikan Sedang sebanyak 9 siswa 

(22,5%), dan sisanya 11 siswa (27,5%) dikategorikan Rendah. Pola Kelekatan 

Aman (Secure Attachment) anak pada ibu ditunjukkan dengan anak senang 

ketika bertemu dengan ibu, anak tidak merengek saat ibu sibuk beraktivitas, 

anak merespon pelukan ibu dengan senang dan erat, anak menuruti nasehat ibu 

Persentase Kelekatan Aman 

Tinggi

Sedang

Rendah

27,5%

22,5%

50% 
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walaupun tidak sependapat, anak menunjukkan ekspresi senang dan bahagia 

saat diajak bercanda dengan ibu, pada saat belajar anak didampingi oleh ibu 

dan mendapatkan fasilitas yang cukup dan ketika anak sedang takut ibu segera 

datang untuk melindunginya. 

4.4.1.2   Gambaran Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) Anak   

Pada Ibu di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang 

Aspek kelekatan melawan (Resistant Attachment) menerangkan 

tentang anak merasa tidak pasti bahwa ibunya selalu ada dan responsive atau 

cepat membantu serta datang kepadanya pada saat membutuhkan mereka. 

Akibatnya, anak mudah mengalami kecemasan untuk berpisah, cenderung 

bergantung, menuntut perhatian dan cemas dalam berkeksplorasi dalam 

lingkungan. Dalam diri anak muncul ketidakpastian akibat orang tua yang 

terkadang tidak selalu membantu dalam setiap kesempatan dan juga adanya 

keterpisahan. 

Data diambil dengan menggunakan skala kelekatan pada aspek 

kelekatan melawan yang terdiri dari 18 butir soal item yang valid dengan skor 

maksimal 4 dan skor minimal 1 sehingga gambaran kelekatan anak pada ibu 

berdasar aspek kelekatan melawan dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Nilai Maksimal =  69 

Nilai Minimal =  31 

Range  =  38 

Interval  =  3 

Panjang interval = 13 
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Maka didapat pembagian kategori interval sebagai berikut: 

Tabel  4.7 

Kategori Interval Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) Anak Pada 

Ibu  

 

Interval Kategori 

56% – 69%  Tinggi  

42% – 55%  Sedang  

28% – 41% Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian 

yang memperoleh skor antara 56% – 69% berarti kelekatan melawan anak pada 

ibu berada dalam kategori tinggi. Jika responden penelitian memperoleh skor 

antara 42% – 55% berarti kelekatan melawan anak pada ibu berada dalam 

kategori sedang. Sedangkan jika responden penelitian yang memperoleh skor 

antara 28% – 41% berarti kelekatan melawan anak pada ibu berada dalam 

kategori rendah. Lebih lanjut mengenai gambaran kelekatan melawan anak 

pada ibu dapat dilihat dari distribusi frekuensi seperti yang tercantum dalam 

tabel berikut: 

Tabel  4.8 

Distribusi Frekuensi Kelekatan Melawan (Resistant Attachmet) Anak Pada 

Ibu 

 

 

Interval Kategori Jumlah Subjek Persentase 

56% – 69%  Tinggi  5 12,5% 

42% – 55%  Sedang  10 25% 

28% – 41% Rendah 25 62,5% 

Jumlah  40 100% 



65 
 

 
 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar, yakni 5 dari 40 

responden memiliki Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) dalam kategori 

tinggi, 10 dari 40 responden memiliki Kelekatan Melawan (Resistant 

Attachment) dalam kategori sedang, dan sisanya 25 dari 40 responden memiliki 

Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) dalam kategori rendah. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase kelekatan melawan 

anak pada ibu, sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Persentase Kelekatan Melawan (Resistant 

Attachment) 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa persentase Kelekatan Melawan 

Anak Pada Ibu di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang yang dikategorikan 

Rendah sebanyak 25 siswa (62,5%), dikategorikan sedang sebanyak 10 siswa 

(25%), dan sisanya 5 siswa (12,5%0 dikategorikan tinggi. Pola Kelekatan 

Melawan (Resistant Attachment) anak pada ibu ditunjukkan dengan anak 

Persentase Kelekatan Melawan

Tinggi

Sedang

Rendah

62,5%
25%

12,5%
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mendapatkan perlakuan yang tidak konsisten dari ibu, anak bertingkah laku 

tidak sesuai dengan keinginan/harapan ibu, dan apapun yang dilakukan anak 

ibu selalu mencampurinya 

4.4.1.3     Gambaran Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) Anak 

                Pada Ibu di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang 

Aspek Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) menerangkan 

tentang orang tua selalu menghindar dari anak mengakibatkan anak melakukan 

penolakan juga terhadap orang tuanya, Anak tidak memiliki kepercayaan diri 

karena ketika mencari kasih sayang tidak direspon atau bahkan ditolak, dan 

Anak cenderung memenuhi kebutuhan akan afeksi sendiri tanpa bantuan orang 

tua. 

Data diambil dengan menggunakan skala kelekatan pada aspek 

kelekatan melawan yang terdiri dari 16 butir soal item yang valid dengan skor 

maksimal 4 dan skor minimal 1 sehingga gambaran kelekatan anak pada ibu 

berdasar aspek kelekatan menghindar dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Nilai Maksimal =  60 

Nilai Minimal =  23  

Range  =  37 

Interval  =  3 

Panjang interval = 12 

 

Maka didapat pembagian kategori interval sebagai berikut:  
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Tabel 4.9 

Kategori Interval Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) Anak 

Pada Ibu  

 

Interval Kategori 

50% – 62%  Tinggi  

37% – 49%  Sedang  

24% – 36%  Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian 

yang memperoleh skor antara 50% – 62% berarti Kelekatan Menghindar 

(Avoidant Attachment) anak pada ibu berada dalam kategori tinggi. Jika 

responden penelitian memperoleh skor antara 37% – 49% berarti Kelekatan 

Menghindar (Avoidant Attachment) anak pada ibu berada dalam kategori 

sedang. Sedangkan jika responden penelitian yang memperoleh skor antara 

24% – 36% berarti Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) anak pada 

ibu berada dalam kategori rendah. Lebih lanjut mengenai gambaran kelekatan 

menghindar anak pada ibu dapat dilihat dari distribusi frekuensi seperti yang 

tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel  4.10 

Distribusi Frekuensi Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) Anak 

Pada Ibu 

 

Interval Kategori Jumlah Subjek Persentase 

50% – 62%  Tinggi  12 30% 

37% – 49%  Sedang  20 50% 

24% – 36%  Rendah 8 20% 

Jumlah  40 100% 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar, yakni 12 dari 40 

responden memiliki Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) dalam 

kategori tinggi, 20 dari 40 responden memiliki Kelekatan Menghindar 

(Avoidant Attachment) dalam kategori sedang, sedangkan sisanya 8 dari 40 

responden memiliki Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) dalam 

kategori rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram 

persentase kelekatan menghindar anak pada ibu, sebagai berikut: 

 

Gambar  4.4 Diagram Persentase Kelekatan Menghindar 

(Avoidant Attachment) 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa persentase Kelekatan 

Menghindar Anak Pada Ibu di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang yang 

dikategorikan Sedang sebanyak 20 siswa (50%), dikategorikan Tinggi 

sebanyak 12 siswa (30%), dan sisanya 8 siswa (20%) dikategorikan Rendah. 

Pola Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) anak pada ibu ditunjukkan 

Persentase Kelekatan Menghindar

Tinggi

Sedang

Rendah

50%

30%

20

%
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dengan anak menolak ketika harus menghabiskan waktu dengan ibunya, anak 

tidak khawatir jika ibu sedang sakit, anak bersikap cuek saat ibunya terlihat 

sedih saat, anak lebih senang tinggal/ bermain bersama orang lain daripada 

dengan ibunya, anak kurang mendapatkan perhatian karena ibu sibuk bekerja 

dan anak melakukan aktivitasnya sendiri tanpa didampingi oleh ibu. 

 

4.4.2     Gambaran Umum Tingkat Kemandirian Anak Di Sekolah Pada 

TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang 

Pada aspek kemandirian ini akan menerangkan tentang kemampuan 

mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua, 

kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi 

pada orang tua, kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, 

dan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak 

tergantung atau menunggu aksi dari orang lain. 

Profil kemandirian anak di sekolah pada TK Hj. Isriati Baiturrahman I 

Semarang dilakukan dengan cara pengelompokkan. Pengelompokkan 

dilakukan untuk mengelompokkan subjek penelitian ke dalam 3 tingkatan , 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dari hasil pengolahan data diperoleh profil 

kemandirian, sebagai berikut: 

Data diambil dengan menggunakan skala kemandirian yang terdiri 

dari 38 butir soal item yang valid dengan skor maksimal 4 dan skor minimal 1 

sehingga gambaran Kemandirian di sekolah dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Nilai Maksimal =  92 

Nilai Minimal =  50 
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Range  =  42 

Interval  =  3 

Panjang interval = 14 

Maka didapat pembagian kategori interval sebagai berikut:  

Tabel  4.11 

Kategori Interval Kemandirian Di Sekolah  

 

Interval Kategori 

78% - 92% Tinggi 

64% - 78% Sedang 

50% - 64% Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian 

yang memperoleh skor antara 78% - 92% berarti kemandiriannya berada dalam 

kategori tinggi. Jika responden penelitian memperoleh skor antara 64% - 78% 

berarti kemandiriannya berada dalam kategori sedang. Sedangkan jika 

responden penelitian yang memperoleh skor antara 50% - 64% berarti 

kemandiriannya berada dalam kategori rendah. Lebih lanjut mengenai 

gambaran kemandirian di sekolah dapat dilihat dari distribusi frekuensi seperti 

yang tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Kemandirian Di sekolah 

 

Interval Kategori Jumlah Subjek Persentase 

78% - 92% Tinggi 22 55% 

64% - 78% Sedang 14 35% 

50% - 64% Rendah 4 10% 

Jumlah  40 100% 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar, yakni 22 dari 

40 responden memiliki kemandirian dalam kategori tinggi, 14 dari 40 

responden memiliki kemandirian dalam kategori sedang, sedangkan sisanya 4 

dari 40 responden memiliki kemandirian dalam kategori rendah. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase kemandirian  anak di 

sekolah, sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram Persentase Kemandirian Anak di Sekolah 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa persentase kemandirian anak di 

sekolah pada TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang yang dikategorikan 

Tinggi sebanyak 22 siswa (55%) yang ditunjukkan dengan anak mampu 

mengendalikan emosi, anak mampu menyisihkan sebagian uang jajannya untuk 

ditabung, anak mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan dari orang lain, 

anak mampu berkomunikasi dengan orang lain anak tidak bergantung pada 

orang lain. Kemandirian anak di sekolah dikategorikan Sedang sebanyak 14 

Persentase Kemandirian Di Sekolah

Tinggi

Sedang

Rendah
55%35%

10%
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siswa (35%) yang ditunjukkan dengan kadang kala anak masih meminta 

bantuan pada guru saat mengerjakan tugas, kadang kala anak masih tidur 

dengan ibunya, anak mengambil peralatan tulis dengan sedikit bantuan dari 

guru dan anak kadang-kadang malu terhadap orang yang baru dikenal. 

Kemandirian anak di sekolah dikategorikan Rendah sebanyak 4 siswa (10%) 

yang ditunjukkan dengan anak tidak menyisihkan uang jajannya untuk 

ditabung, anak tidak mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan dari guru, 

anak takut jika ke WC sendirian tanpa didampingi oleh guru, anak malas 

mengembalikan permainan usai bermain dan harus dibantu saat 

mengembalikannya, dan anak masih menali tali sepatu dengan bantuan guru. 

  4.4.3    Gambaran Umum Hubungan Kelekatan Anak Pada Ibu Dengan 

              Kemandirian Di Sekolah Pada TK Hj. Isriati Baiturrahman I 

Semarang 

Untuk melihat hubungan antara kelekatan anak pada ibu dengan 

kemandirian di sekolah TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang, ditunjukkan 

dengan tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Tabel Silang Pola Kelekatan Anak Pada Ibu Dengan Kemandirian Di 

Sekolah TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang 

 

Kelekatan Kemandirian Total 

Tinggi Sedang Rendah 

Kelekatan Aman  

(Secure 

Attachment) 

Tinggi 

(%)  

20  

(50%) 

      -        - 20 

(50%) 

Sedang 

(%) 

       - 3  

(7,5%) 

       - 3 

(7,5%) 

Rendah 

(%) 

       -       - 1 

(2,5%) 

1 

(2,5%) 

Kelekatan 

Melawan 

(Resistant 

Attachment) 

Tinggi 

(%) 

       -       -        - 0 

Sedang 

(%) 

       - 1  

(2,5%) 

      - 1  

(2,5%) 

Rendah 

(%) 

       -       - 2  (5%) 2  (5%) 

Kelekatan 

Menghindar 

(Avoidant 

Attachment) 

Tinggi 

(%) 

2   (5%)       -       - 2 (5%) 

Sedang 

(%) 

       - 10 

(25%) 

      - 10 

(25%) 

Rendah 

(%) 

       -        - 1 

(2,5%) 

1 

(2,5%) 

Total 

 

(100%) 

22 (55%) 14 

(35%) 

4  

(10%) 

 

 

40 

(100%) 
40(100%) 

 

Terlihat dari tabel diatas, bahwa : 

a. Terdapat 20 (50%) siswa yang memiliki Kelekatan Aman (Secure 

Attachment) dengan tingkat Kemandirian Tinggi, 3 (7,5%) siswa yang 

memiliki (Secure Attachment) dengan tingkat Kemandirian yang 

Sedang, dan sisanya 1 (2,5%) siswa yang memiliki (Secure Attachment) 

dengan tingkat Kemandirian yang Rendah. 
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b. Terdapat 1 (2,5%) siswa yang memiliki Kelekatan Melawan (Resistant 

Attachment) dengan tingkat Kemandirian yang Sedang, 2 (5%) siswa 

yang memiliki Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) dengan 

tingkat Kemandirian yang Rendah, dan tidak ada siswa yang memiliki 

Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) dengan tingkat 

Kemandirian yang Tinggi. 

c. Terdapat 2 (5%) siswa yang memiliki Kelekatan Menghindar (Avoidant 

Attachment) dengan tingkat Kemandirian yang Tinggi, 10 (25%) siswa 

yang memiliki Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) dengan 

tingkat Kemandirian yang Sedang, dan 1 (2,5%) siswa yang memiliki 

Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) dengan tingkat 

Kemandirian yang Rendah. 

4.5       Pembahasan 

4.5.1  Pola Kelekatan Anak Pada Ibu di TK Hj. Isriati Baiturrahman I   

Semarang 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh, bahwa siswa yang memiliki 

Kelekatan Aman (Secure Attachment) sebanyak 24 siswa (60%), siswa yang 

memiliki Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) sebanyak 3 siswa (7,5%), 

dan siswa yang memiliki Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) 

sebanyak 13 siswa (32,5%). Dari hasil penilitian menunjukkan bahwa pola 

kelekatan yang dimiliki anak kelas B di TK Hj. Isriati Baiturrahman I 

Semarang adalah menyebar diantaranya secure attachment (kelekatan Aman), 

resistant attachment (kelekatan menolak/ambivalen), dan avoidant attachment 

(kelekatan menghindar), yaitu ada siswa yang memiliki pola kelekatan aman, 
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ada yang memilki pola kelekatan menolak/ambivalen, dan ada juga yang 

memiliki pola kelekatan  menghindar. Pola kelekatan yang menyebar 

ditunjukkan karena adanya karakteristik sampel yang bervariasi, dimana 

sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan, usia yang berbeda antar sampel, 

pola pengasuhan, serta latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Hal ini 

diperkuat oleh Borualogo (2004: 40) yang menyatakan bahwa, pola kelekatan 

(Attachment) yang menyebar ini dapat pula dipahami karena penilaian dan 

pemaknaan yang berbeda-beda terhadap figur lekat.  

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak pada 

kelas B di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang memiliki pola kelekatan 

aman (Secure Attachment) sebesar 60% yaitu 24 siswa. Hal ini karena 

sebagaimana menurut teori Bowbly dan Ainsworth dalam Soetjiningsih (2012: 

159), bahwa Secure Attachment dapat terjadi apabila figure lekat dalam 

relasinya dengan anak menunjukkan sensifitas, sikap positif, support, 

menciptakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama, synchrony, serta 

sering melibatkan anak dalam komunikasi dan aktivitas. Sejalan dengan 

Brooks (2001: 393), bahwa ketika orangtua (ibu) bersikap peka, responsif, 

hangat menerima dan penuh perhatian pada ritme perilaku anak dan 

individualitasnya, mereka menciptakan pemahaman bersama yang 

mengembangkan bentuk kelekatan aman orang tua (ibu) - anak. Ervika (2005: 

13) menambahkan bahwa anak yang memiliki kelekatan aman (secure 

attachment) memiliki ibu yang responsive pada kebutuhan dan sinyal-sinyal 

yang diberikan dan mempunyai sikap yang konsisten. Sedangkan menurut 
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Rothbard & Shaver (Sokolova dkk,2008: 28) bahwa bayi yang “ambivalen” 

bisa merepresentasikan seorang individu yang kesulitan dalam berhubungan 

dengan orang lain sebagai akibat dari respon atau ketersediaan yang tidak 

konsisten pada bagian pengasuhnya. Sehingga hubungan yang diharapkan 

adalah kelekatan yang aman, sehingga anak mampu mencapai perkembangan 

yang optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Sebaliknya jika kelekatan 

yang tidak aman terjadi maka anak akan mengalami masalah dalam proses 

perkembangannya. Ibu yang menghabiskan waktu lebih banyak namun dengan 

perilaku yang buruk tidak akan membantu anak berkembang secara optimal, 

Pramana dalam (Ervika,2005: 13). Walaupun sebenarnya tidak dapat 

dipungkiri bahwa anggota keluarga yang lainnya juga mengambil peranan 

penting dalam membina kelekatan yang aman. Hal ini dapat dipahami karena 

biasanya Ibu lebih banyak berinteraksi dengan anak dan bertugas memnuhi 

kebutuhannya serta memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, Ibu 

sebagai figure lekat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan memahami 

anaknya agar dapat menciptakan hubungan yang baik dengan anak karena Ibu 

memegang peranan penting dalam proses perkembangan seorang anak. 

4.5.2  Tingkat Kemandirian Anak di Sekolah Pada TK Hj. Isriati  

Baiturrahman I Semarang 

    Dari hasil perhitungan diperoleh, siswa yang memiliki tingkat 

kemandirian tinggi sebanyak 22 siswa (55%), kemandirian sedang sebanyak 14 

siswa (35%), dan siswa yang memiliki kemandirian rendah sebanyak 4 siswa 

(10%). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pada 
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anak kelas B di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang adalah berbeda-beda. 

Hal ini dikarenakan karakteristik sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan, 

pola asuh yang berbeda-beda dan urutan posisi anak (anak tunggal, anak 

tengah, dan anak bungsu). Ditunjukkan dalam penelitian Ara dalam Putri 

http://repository.upi.edu/skripsiview.php?noskrip bahwa tingkat kemandirian 

seseorang dapat ditelaah dari status seseorang dalam keluarga yaitu sebagai 

anak tunggal, sulung, tengah, dan bungsu. Anak pertama dapat menjadikan 

contoh dan menjaga adiknya yang lebih berpeluang untuk mandiri 

dibandingkan dengan anak bungsu yang mendapatkan perhatian berlebihan dari 

orangtua berpeluang kecil untuk mandiri. Ia juga menambahkan, bahwa anak 

tunggal memiliki tingkat kemandirian paling tinggi dibandingkan dengan status 

anak lainnya, hal ini terjadi dikarenakan perlakuan orangtua yang menuntut 

anak tunggal untuk dapat bertanggungjawab dengan segala keputusan yang 

diambil. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi perbedaan tingkat kemandirian 

pada  setiap individu. 

    Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

pada kelas B di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang memiliki kemandirian 

tinggi sebesar 55% yaitu 22 siswa. Siswa dengan tingkat kemandirian tinggi 

dapat berdiri sendiri, menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang 

dihadapinya, mengambil keputusan sendiri, adanya inisiatif dan kreatif tanpa 

melupakan lingkungan dimana ia berada. Kemandirian akan berkembang 

dengan baik jika diberikan kesempatan untuk mandiri melalui latihan-latihan 

yang terus menerus dan bertahap, latihan tersebut disesuaikan dengan tahapan 

http://repository.upi.edu/skripsiview.php?noskrip
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perkembangan anak yang dilakukan sejak dini. Susanto (2011: 166) 

menjelaskan, bahwa orangtua (Ibu) harus melatih usaha mandiri anak, mula-

mula dalam hal menolong kebutuhan anak itu sendiri dalam keperluan sehari-

hari, misalnya makan, minum, buang air kecil dan besar, dan berpakaian. 

Kemampuan-kemampuan ini makin ditingkatkan sesuai dengan bertambahnya 

usia. Sebagaimana dalam Fatimah (2006: 144), diharapkan dengan 

bertambahnya usia akan bertambah pula kemampuan anak untuk berpikir 

secara objektif, tidak mudah dipengaruhi, berani mengambil keputusan sendiri, 

tumbuh rasa percaya diri, tidak bergantung pada orang lain sehingga 

kemandirian akan berkembang dengan baik. Mengingat masa anak-anak 

merupakan masa yang penting dalam proses pembentukan kemandirian, 

pemahaman dan kesempatan yang diberikan orangtua khususnya Ibu 

merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Meskipun dunia pendidikan (sekolah) turut berperan 

dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri, keluarga 

khususnya ibu tetap menjadi tokoh utama dalam membentuk anak untuk 

mandiri. 

Anak-anak dapat mandiri setelah mereka yakin sudah mendapatkan 

penerimaan, persetujuan dan dukungan penuh dari ibu. Oleh karena itu 

diharapkan agar ibu dan pihak lainnya menyikapi dan mendorong kemandirian 

anak , dengan harapan anak mampu berpikir dalam mengatasi masalah, 

mengatur diri, berani mengambil keputusan sendiri, tumbuh rasa percaya diri 
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dan tidak bergantung pada orang lain sehingga kemandirian akan berkembang 

dengan baik. 

4.5.3   Hubungan Kelekatan Anak Pada Ibu Dengan Kemandirian Di 

Sekolah di TK Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang 

           Hubungan kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian di sekolah 

dalam penelitian diukur dengan menggunakan skala, dimana semakin tinggi 

skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi kelekatan anak pada ibu dan 

kemandirian anak di sekolah. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

responden maka akan menunjukkan semakin rendah pula kelekatan anak pada 

ibu dan kemandirian di sekolah. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan kelekatan anak pada 

ibu dengan kemandirian di sekolah, peneliti menggunakan skala kelekatan dan 

skala kemandirian. Skala kelekatan anak pada ibu dijabarkan dalam 52 item 

pernyataan yang disusun berdasarkan skala likert dengan 4 pilihan jawaban 

yaitu SELALU (SL), SERING (SR), KADANG-KADANG (KD), dan TIDAK 

PERNAH (TP). Sedangkan untuk skala kemandirian dijabrkan dalam 38 item 

pernyataan yang disusun berdasarkan skala Likert dengan 4 pilihan jawaban 

yaitu SELALU (SL), SERING (SR), KADANG-KADANG (KD), dan TIDAK 

PERNAH (TP).  

Dari hasil perhitungan melalui Statical Program For Social Scence 

(SPSS) versi 16.0 diperoleh hubungan variabel Kelekatan anak pada ibu 

dengan Kemandirian ditunjukkan dengan skor korelasi rxy = 0,621 dengan p = 

0,000 (p<0,05). Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin 
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tinggi Kelekatan anak pada Ibu maka semakin tinggi Kemandirian. Tingkat 

signifikansi korelasi p = 0,000 (p<0,05), berdasarkan hasil perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kelekatan anak pada ibu dengan 

kemandirian di sekolah, maka hipotesis yang diajukan telah diterima.  

   Dari hasil perhitungan mengenai gambaran hubungan kelekatan anak 

pada ibu dengan kemandirian di sekolah pada siswa-siswi kelas B TK Hj. 

Isriati Baiturrahman I Semarang diperoleh bahwa sebagian besar siswa yang 

memiliki Kelekatan Aman (Secure Attachment) disertai dengan tingkat 

kemandirian tinggi sebesar 50% yaitu 20 siswa, sebagian besar siswa yang 

memiliki Kelekatan Melawan (Resistant Attachment) disertai dengan tingkat 

Kemandirian rendah sebesar 5% yaitu 2 siswa, dan sebagian besar siswa yang 

memiliki Kelekatan Menghindar (Avoidant Attachment) disertai dengan tingkat 

Kemandirian sedang sebesar 25% yaitu 10. Menurut Bowbly bahwa dengan 

pola attachment yang berbeda-beda dalam diri individu, maka akan 

berpengaruh pada pencapaian tugas-tugas perkembangan individu tersebut. 

Jadi, kemandirian anak di sekolah dipengaruhi oleh pola kelekatan 

(Attachment) yang berbeda-beda pada setiap anak. Pola kelekatan (Attachment) 

pada setiap anak berbeda-beda ini karena adanya karakteristik sampel yang 

bervariasi, dimana sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan, usia yang 

berbeda antar sampel, pola pengasuhan serta latar belakang keluarga yang 

berbeda-beda. Menurut Bowbly (Soetjiningsih, 2012:163) ada beberapa hal 

yang mempengaruhi kelekatan pada anak yaitu kondisi anak dan kondisi 

lingkungan. 
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   Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian anak 

disekolah. Kemandirian anak di sekolah pada siswa kelas B TK Hj. Isriati 

Baiturrahman I Semarang berawal dari pola kelekatan yang dimiliki anak 

tersebut dengan ibunya. Begitu pula, menurut Fatimah (2006: 146) bahwa 

kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola asuh 

orang tua. Di dalam keluarga, ibu yang lebih sering dekat dengan anak 

sehingga lebih mudah untuk membimbing dan membantu mengarahkan anak 

untuk hidup mandiri. Pengalaman yang diperoleh anak didalam keluarga yang 

melibatkan proses kelekatan dengan ibu akan mempengaruhi perkembangan 

anak itu sendiri.  

Sedangkan menurut Mussen (1989: 31) bahwa menegakkan kemandirian 

salah satunya sangat bergantung pada sikap orangtua(ibu) dan kelekatan 

orangtua (Ibu)-anak. Ia juga menambahkan bahwa, orangtua (ibu) memainkan 

peran peran penting dalam menentukan seberapa baik seseorang dapat 

memenuhi tuntutan untuk peningkatan kemandirian dan menjadi orang dewasa 

yang kompeten dan percaya diri dengan citra positif. Mu’tadin (2002) 

menambahkan, orangtua diharapkan dapat memberikan kesempatan pada anak 

agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, belajar mengambil 

inisiatif, mengambil keputusan mengenai apa yang ingin dilakukan dan belajar 

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sedangkan Ainsworth dalam 

Santrock (2011: 310) yakin bahwa kelekatan dalam kehidupan memberikan 

suatu landasan yang penting bagi perkembangan psikologis di kemudian hari, 
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dimana salah satu perkembangan di kemudian hari adalah kemandirian. 

Kelekatan pada anak lambat laun akan berkembang dan berubah hubungannya 

pada masa remaja. Santrock (2011: 398) menambahkan Remaja biasanya 

mengubah hubungannya antara orangtua dan anak-anak mereka. Diantara 

aspek yang paling penting dari hubungan keluarga pada masa remaja adalah 

aspek yang melibatkan kemandirian, kelekatan, dan konflik orangtua-remaja. 

Sedangkan menurut Liliana (2009) bahwa anak yang mengalami kelekatan 

aman (Secure Attachment) lebih mampu berinteraksi dengan kelompoknya dan 

secara kepribadian, akan lebih berkembang baik dalam hal-hal yang 

berpengaruh positif, kemandirian, empati dan kemampuan-kemampuan dalam 

situasi sosial. Sebaliknya anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan 

kelekatannya, baik yang ambivalen atau yang tidak aman, akan cenderung 

pasif, membutuhkan waktu yang lebih lama di dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya atau kelompoknya, dan kurang nyaman di dalam 

interaksi sosialnya (Matas, dalam Liliana, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

kelekatan dengan kemandirian, dimana ibu berperan penting dalam 

terbentuknya kemandirian pada diri anak. Oleh karena itu, diharapkan ibu 

memiliki ikatan kelekatan yang baik (aman) agar terbentuk kemandirian yang 

baik pula. 

4.6      Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian korelasional mengenai hubungan 

kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian di sekolah. Dalam sebuah 
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penelitian pasti mempunyai keterbatasan tersendiri, maka diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat dijadikan acuan maupun bahan pertimbangan. 

Adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1) Proses pengambilan data dilakukan secara tidak langsung atau tanpa 

diawasi oleh peneliti karena permintaan dari pihak sekolah. Hal ini 

menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengisian data 

penelitian. 

2) Adanya kemungkinan pada saat pengisian data skala, responden mengisi 

jawaban asal-asalan atau mengisi jawaban dengan pilihan jawaban yang 

tidak sesuai dengan kenyataan. 

3) Penelitian ini hanya memperhitungkan aspek-aspek dalam kelekatan anak 

pada ibu dan aspek kemandirian anak di sekolah tanpa mempertimbangkan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. 

4) Jumlah responden dalam penelitian ini sedikit yaitu 40 siswa. Alangkah 

baiknya jika penelitian dilakukan dengan jumlah responden yang lebih 

banyak sehingga lebih mewakili jumlah populasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kelekatan pada siswa kelompok B TK Hj. Isriati Baiturahman I Semarang 

yang menjadi subjek penelitian (sampel) memiliki pola kekelatan 

(Attachment) yang menyebar yaitu kelekatan Aman (Secure Attachment), 

kelekatan Melawan (Resistant Attachment), dan kelekatan Menghindar 

(Avoidant Attachment). Hal ini disebabkan karena subjek penelitian 

(sampel) memiliki kararakteristik yang berbeda-beda. Dimana sebagian 

besar subjek penelitian (sampel) memiliki Kelekatan Aman (Secure 

Attachment) yaitu sebesar 24 siswa (60%) dari 40 siswa. Kelekatan aman 

(Secure Attachment) anak pada ibu ditunjukkan dengan adanya cinta dan 

kasih sayang yang penuh dari ibu, anak merasa nyaman dan terlindungi 

ketika dekat dengan ibu, dan anak merasa percaya karena ibu selalu siap 

mendampingi dan menolong saat menghadapi situasi yang menakutkan. 

2. Kemandirian pada siswa kelompok B TK Hj. Isriati Baiturahman I 

Semarang yang menjadi subjek penelitian (sampel) memiliki tingkat 

kemandirian yang menyebar yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini 

disebabkan karena subjek penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-

beda. Dimana sebagian besar subjek penelitian memiliki kemandirian yang 

tinggi yaitu sebenyak 22 siswa (55%) dari 40 siswa. Kemandirian anak 

yang tinggi ditunjukkan dengan anak mampu mengendalikan emosi, anak 
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mampu menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung, anak mampu 

menyelesaikan tugas tanpa bantuan dari orang lain, anak mampu 

berkomunikasi dengan orang lain anak tidak bergantung pada orang lain. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu ada 

hubungan positif yang signifikan antara kelekatan anak pada ibu dan 

kemandirian anak di sekolah pada siswa-siswi TK Hj. Isriati 

BAiturrahman I Semarang. Didapat dari nilai korelasi sebesar rxy = 0,621 

dengan taraf siginifikansi p = 0,000 (p<0,05). Tanda positif berarti 

semakin positif kelekatan anak pada ibu maka semakin tinggi kemandirian, 

dan sebaliknya semakin negatif kelekatan anak pada ibu maka 

kemandirian semakin rendah. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran dalam penelitian ini 

ditujukan kepada: 

1. Bagi Ibu 

a. Ibu diharapkan untuk menjalin hubungan yang aman dan nyaman 

dengan anak, dimana ibu mampu memahami kebutuhan dan 

karakteristik anak. Sehingga anak pun dapat menjalin hubungan 

yang baik dengan orangtua.  

b. Ibu diharapkan memberikan kesempatan kepada anak dalam 

melakukan sesuatu agar anak tersebut belajar menuju kemandirian. 
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2. Bagi sekolah 

a. Pihak sekolah diharapkan untuk menerapkan kurikulum dan sistem 

belajar yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kemandirian pada diri anak yang sesuai dengan karakteristik anak. 

b. Pihak sekolah dapat lebih mengembangkan kegiatan 

ekstrakulikuler yang dapat mengembangkan kemandirian di 

seoklah. 

3. Bagi Tenaga pendidik 

a. Para pendidik sebaiknya menerapkan cara belajar di kelas yang 

dapat melatih siswa untuk mandiri seperti membiasakan kegiatan 

belajar tanpa bantuan guru. 

b. Para pendidik diharapkan dapat menciptakan suasana kelas yang 

dapat melatih dan mengembangkan kemandirian yang disertai 

dengan konsisten. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variable-variabel 

penelitian 

b. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data tambahan seperti 

observasi agar hasil yang didapat lebih mendalam dan sempurna, 

karena tidak semua hal dapat diungkap dengan skala/angket. 
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Assalamualaikum Wr. Wb 

Dengan hormat, 

Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Imul Puryanti, mahasiswa 

jurusan PG PAUD semester 9, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Saat ini saya sedang menyusun skripsi yang berjudul HUBUNGAN 

KELEKATAN ANAK PADA IBU DENGAN KEMANDIRIAN DI SEKOLAH. 

 Sehubungan dengan penelitian skripsi tersebut, mohon kiranya Ibu 

bersedia meluangkan waktu sejenak untuk mengisi instrument penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelekatan anak pada ibu 

dengan kemandirian di sekolah. Penulis harap instrument ini dapat diisi sesuai 

dengan keadaan dan pengalaman ibu mengasuh Putra-putri Ibu. Data instrumen 

digunakan untuk penelitian semata. Peneliti berkomitmen menjaga kerahasiaan 

jawaban ibu. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, serta kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk 

mengisi instrument penelitian ini Saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Saya, 

 

Imul Puryanti 
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PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis identitas Ibu, pada kolom yang telah disediakan. Jawaban ibu 

terjamin kerahasiaannya 

2. Jawablah semua pernyataan yang ada 

3. Pada setiap pertanyaan tersedia (4) empat pilihan jawaban dan Ibu harus 

memilih salah satu jawaban dengan member tanda cek ( ) pada kolom 

jawaban yang telah disediakan. Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah: 

SL : bila Ibu selalu melakukan pernyataan yang disampaikan 

SR : bila Ibu sering melakukan pernyataan yang disampaikan 

KD : bila Ibu kadang-kadang melakukan pernyataan yang disampaikan 

JR  : bila Ibu jarang muncul pada saat observasi berlangsung 

TP  : bila Ibu tidak pernah melakukan pernyataan yang disampaikan 

Jika Ibu merasa jawaban yang Ibu pilih kurang tepat maka beikan tanda 

(=) pada jawaban yang kurang tepat, selanjutnya berikan tanda cek ( ) 

pada jawaban yang Ibu anggap sesuai. Contoh: 

Pernyataan Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Bila saya hendak 

berpergian anak bertanya 

kemana saya akan pergi 

    

 

4. Semua jawaban yang Ibu berikan adalah BAIK dan BENAR, tidak ada 

yang salah karena jawaban tersebut adalah jawaban Ibu sendiri dalam 

mengasuh Putra-Putri Ibu 

5. Teliti kembali apakah ada pernyataan yang belum diberi jawaban  

6. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya 

 

 

 

Selamat Mengisi  
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No. 

      PERNYATAAN  Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

(SL) (SR) (KK) (TP) 

1. Anak senang ketika bertemu 

dengan ibu 
    

2. Anak tidak menangis saat 

berpisah dengan ibu dalam waktu 

cukup lama 

    

3. Anak merespon pelukan ibu 

dengan lebih erat 
    

4. Anak tidak suka jika 

mendapatkan telepon dari ibu 
    

5. Anak tidak merengek saat ibu 

sibuk beraktivitas 
    

6. Anak menyepelekan pendapat 

ibu 
    

7. Anak mendengarkan nasehat ibu 

walaupun tidak sependapat 
    

8. Anak berbohong ketika diajak 

berbicara dengan ibu 
    

9. Anak senang jika yang 

mengambilkan baju adalah ibu 
    

10. Anak menolak ketika dibelai oleh 

ibu 
    

11. Anak menunjukkan ekspresi 

senang ketika diajak bercanda  
    

12. Anak dibiarkan menangis      

13. Anak terjatuh dan menangis, ibu 

segera datang menolongnya  
    

14. Anak mengerjakan segala 

sesuatunya sendiri  
    

15. Ketika anak sedang takut, ibu 

segera melindunginya  
    

16. Anak mengoceh atau berteriak 

jika ibu tidak meresponnya  

    

 

17. Anak tidak didampingi saat belajar     

N    Nama Anak  : 

       Nama Orangtua : 

       Kelas   : 

       Alamat  : 
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No. PER NYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

 

18. G Anak mendapatkan motivasi 

dalam belajar 
    

 

19. Anak disediakan fasilitas yang 

cukup untuk menunjang proses 

belajar 

    

20. Anak diperlakukan seperti orang 

dewasa 
    

21. Anak mendapatkan pelukan pada 

saat-saat tertentu 
    

22. Anak diperlakukan sewajarnya 

anak kecil 
    

23. Anak membuat ibu kecewa      

24. Anak melakukan sesuatu sesuai 

perintah ibu dengan benar  
    

25. Anak bertindak tidak sesuai 

keinginan ibu 
    

26. Anak berani jika tidak ditunggu 

ibu di sekolah 
    

27. Anak khawatir jika tidak 

ditunggu oleh ibu 
    

28. Anak menghisap jempol sewaktu 

merasa cemas 
    

29. Anak akan bangun pagi jika ibu 

yang membangunkan 
    

30. Anak malu jika makan disuapin 

ibu 
    

31. Anak mau makan jika ibu yang 

mengambilnya  
    

32. Anak membereskan sendiri 

tempat tidurnya 
    

33. Ketika anak bermain dengan 

temannya, ibu ada disampingnya 
    

34. Anak diberikan kesempatan 

untuk mandiri  
    

35. Apapun yang dilakukan anak ibu 

selalu mencampurinya 
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No. PER NYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

36. Anak memilih sendiri barang 

kesukaannya 

 

    

37. Ibu lebih suka dengan 

kegiatannya daripada bermain 

dengan anaknya 

    

38. Ibu memilih bermain dengan 

anak 
    

39. Anak tidak mau digendong     

40. Anak menghabiskan waktu 

dengan ibu dirumah  
    

41. Anak menolak ketika harus 

menghabiskan waktu dengan 

ibunya  

    

42. Anak minta gendong     

43. Anak sedih saat ibunya sakit      

44. Anak bersikap cuek saat ibu 

terlihat sedih  
    

45. Anak tidak khawatir jika ibu 

sakit  
    

46. Anak lebih suka tidur dengan 

orang lain daripada ibu  
    

47. Anak akan tidur nyenyak jika 

ditemani ibu  
    

48. Anak melakukan aktivitasnya 

sendiri tanpa ada ibu 

disampingnya  

    

49. Ketika bangun tidur anak 

langsung mencari ibu  
    

50. Anak lebih sering tinggal 

bersama orang lain 
    

51. Kasih sayang dari ibu 

tercurahkan untuk anak 
    

52. Anak kurang mendapatkan 

belaian karena ibu sibuk bekerja 
    

53. Ibu tidak memahami kegiatan 

anak disekolah 
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No. PER NYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

54. Ibu memeluk anaknya setiap saat 

 
    

55. Anak membuat ibu bangga     

56. Anak tersenyum ketika berpisah 

dengan ibu 
    

57. Anak menghibur saat ibu sedih     
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  JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA 
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     FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
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Assalamualaikum Wr. Wb 

Dengan hormat, 

Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Imul Puryanti, mahasiswa 

jurusan PG PAUD semester 9, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Saat ini saya sedang menyusun skripsi yang berjudul HUBUNGAN 

KELEKATAN ANAK PADA IBU DENGAN KEMANDIRIAN DI SEKOLAH. 

 Sehubungan dengan penelitian skripsi tersebut, mohon kiranya Ibu 

bersedia meluangkan waktu sejenak untuk mengisi instrument penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelekatan anak pada ibu 

dengan kemandirian di sekolah. Penulis harap instrument ini dapat diisi sesuai 

dengan keadaan dan pengalaman ibu mengasuh Putra-putri Ibu. Data instrumen 

digunakan untuk penelitian semata. Peneliti berkomitmen menjaga kerahasiaan 

jawaban ibu. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, serta kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk 

mengisi instrument penelitian ini Saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Saya, 

 

Imul Puryanti 

 

 



98 

 

 
 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis identitas Anak, pada kolom yang telah disediakan. Jawaban 

Bapak/Ibu terjamin kerahasiaannya 

2. Jawablah semua pernyataan yang ada 

3. Pada setiap pertanyaan tersedia (4) empat pilihan jawaban dan Ibu harus 

memilih salah satu jawaban dengan member tanda cek ( ) pada kolom 

jawaban yang telah disediakan. Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah: 

SL    : bila tingkah laku selalu muncul pada saat observasi berlangsung 

SR    : bila tingkah laku sering muncul pada saat observasi berlangsung 

KD : bila tingkah laku kadang-kadang muncul pada saat observasi 

berlangsung  

JR    : bila tingkah laku jarang muncul pada saat observasi berlangsung 

TP  : bila tingkah laku tidak pernah muncul pada saat observasi 

berlangsung 

Jika Bapak/Ibu merasa jawaban yang Bapak/Ibu pilih kurang tepat maka 

beikan tanda (=) pada jawaban yang kurang tepat, selanjutnya berikan 

tanda cek ( ) pada jawaban yang Ibu anggap sesuai. Contoh: 

Pernyataan Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Anak akan menagis ketika 

tidak bisa mengerjakan 

tugasnya 

    

 

4. Semua jawaban yang Bapak/Ibu guru berikan adalah BAIK dan BENAR, 

tidak ada yang salah karena jawaban tersebut adalah jawaban Bapak/Ibu 

sendiri dalam proses pembelajaran di sekolah 

5. Teliti kembali apakah ada pernyataan yang belum diberi jawaban  

6. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya 

 

Selamat Mengisi  
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NO. PERTANYAAN Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

(SL) 

 

(SR) 

 

(KK) 

 

(TP) 

 

1. Anak mudah sedih saat ada 

masalah dengan temannya 
    

2. Anak berani mengungkapkan 

perasaannya 
    

3. Anak mampu mengutarakan 

pendapatnya 
    

4. Anak berlari ketika mendengar 

suara gaduh 
    

5. Anak melawan saat ada teman 

yang berlaku kasar terhadap 

dirinya 

    

6. Anak menangis saat ditinggal 

orangtua 
    

7. Anak takut saat lampu mati 

Anak takut di dalam ruangan 

yang gelap 

    

8. Anak tidak berteriak saat marah     

9. Anak belajar dengan giat untuk 

lomba 

Anak tidak menyelesaikan tugas 

    

10. Anak tidak menyelesaikan tugas     

11. Anak tidak menangis saat 

ditinggal oleh ibu  
    

12. Anak sedih saat kalah lomba     

13. Anak membantu guru 

membawakan barang  
    

14. Anak tidak berbagi dengan 

teman yang tidak membawa 

bekal 

 

 

 

    

N    Nama Anak  : 

       Kelas   : 
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NO. PERNYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

      Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

 

 

15. Anak member uang pada 

pengemis 
    

16. Anak menertawakan teman saat 

terjatuh 
    

17. Anak menyisihkan uang saku 

untuk ditabung  
    

18. Anak menghabiskan uang 

jajannya hanya untuk membeli 

mainan kurang penting  

    

19. Jika ada teman yang bertengkar 

anak dapat menjadi penengah  
    

20. Anak mampu menyelesaikan 

soal rumit  
    

21. Anak tidak mampu 

menyelesaikan tugas tanpa 

bantuan dari guru  

    

22. Anak lebih suka membaca 

daripada main puzzle  
    

23. Anak iri saat orangtua lebih 

memperhatikan adik 
    

24. Anak rewel saat orangtuanya 

sibuk bekerja  
    

25. Anak mau diantar bis sekolah 

saat ibunya tidak datang 

menjemput  

    

26. Anak mengganggu teman yang 

sedang sakit 
    

27. Anak mendengarkan nasehat 

dari guru  
    

28. Anak mampu mengerjakan tugas 

kelompok  
    

29. Anak melakukan sesuatu tanpa 

mendengarkan 

peringatan/nasehat guru  

    

30. Anak bersikap dominan saat 

mengerjakan kelompok 
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NO. PERNYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

   Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

 

31. Anak memilih untuk tidak 

bermain api 
    

32. Anak berlari-lari saat menaiki 

tangga 
    

33. Anak nekat melakukan tindakan 

yang dilarang 
    

34. Anak mengerti akibat dari 

perbuatan yang dilakukan  
    

35. Anak mudah akrab dengan orang 

yang baru dikenal  
    

36. Anak bersikap sopan santun 

pada guru  
    

37. Anak lebih memilih menyendiri 

daripada berkumpul dengan 

teman-temannya  

    

38. Anak merasa malu saat 

berkomunikasi dengan orang 

asing  

    

39. Anak malas berangkat ke 

sekolah jika teman sebangkunya 

tidak masuk sekolah 

    

40. Anak pergi ke kamar mandi 

tanpa diantar oleh guru 
    

41. Anak mengambil keperluannya 

dengan bantuan guru 
    

 

 

 



102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 
 

 



106 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 
 

 

  JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

     FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

  Gd.A-3/Lt.1 Kampus Sekaran Tlp.02486455 Gunungpati Semarang 50229 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Dengan hormat, 

Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Imul Puryanti, mahasiswa 

jurusan PG PAUD semester 9, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Saat ini saya sedang menyusun skripsi yang berjudul HUBUNGAN 

KELEKATAN ANAK PADA IBU DENGAN KEMANDIRIAN DI SEKOLAH. 

 Sehubungan dengan penelitian skripsi tersebut, mohon kiranya Ibu bersedia 

meluangkan waktu sejenak untuk mengisi instrument penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian 

di sekolah. Penulis harap instrument ini dapat diisi sesuai dengan keadaan dan 

pengalaman ibu mengasuh Putra-putri Ibu. Data instrumen digunakan untuk 

penelitian semata. Peneliti berkomitmen menjaga kerahasiaan jawaban ibu. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, serta kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk 

mengisi instrument penelitian ini Saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Saya, 

 

Imul Puryanti 
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PETUNJUK PENGISIAN 

7. Tulis identitas Ibu, pada kolom yang telah disediakan. Jawaban ibu terjamin 

kerahasiaannya 

8. Jawablah semua pernyataan yang ada 

9. Pada setiap pertanyaan tersedia (4) empat pilihan jawaban dan Ibu harus 

memilih salah satu jawaban dengan member tanda cek ( ) pada kolom 

jawaban yang telah disediakan. Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah: 

SL : bila Ibu selalu melakukan pernyataan yang disampaikan 

SR : bila Ibu sering melakukan pernyataan yang disampaikan 

KD : bila Ibu kadang-kadang melakukan pernyataan yang disampaikan 

JR  : bila Ibu jarang muncul pada saat observasi berlangsung 

TP  : bila Ibu tidak pernah melakukan pernyataan yang disampaikan 

Jika Ibu merasa jawaban yang Ibu pilih kurang tepat maka beikan tanda (=) 

pada jawaban yang kurang tepat, selanjutnya berikan tanda cek ( ) pada 

jawaban yang Ibu anggap sesuai. Contoh: 

Pernyataan Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Bila saya hendak berpergian 

anak bertanya kemana saya 

akan pergi 

    

 

10. Semua jawaban yang Ibu berikan adalah BAIK dan BENAR, tidak ada yang 

salah karena jawaban tersebut adalah jawaban Ibu sendiri dalam mengasuh 

Putra-Putri Ibu 

11. Teliti kembali apakah ada pernyataan yang belum diberi jawaban  

12. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya 

 

Selamat Mengisi  
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No. PERNYATAAN  Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

(SL) (SR) (KK) (TP) 

1. Anak senang ketika bertemu 

dengan ibu 
    

2. Anak tidak menangis saat 

berpisah dengan ibu dalam waktu 

cukup lama 

    

3. Anak merespon pelukan ibu 

dengan lebih erat 
    

4. Anak tidak suka jika 

mendapatkan telepon dari ibu 
    

5. Anak tidak merengek saat ibu 

sibuk beraktivitas 
    

6. Anak mendengarkan nasehat ibu 

walaupun tidak sependapat 
    

7. Anak berbohong ketika diajak 

berbicara dengan ibu 
    

8. Anak senang jika yang 

mengambilkan baju adalah ibu 
    

9. Anak menolak ketika dibelai oleh 

ibu 
    

10. Anak menunjukkan ekspresi 

senang ketika diajak bercanda 
    

11. Anak dibiarkan menangis     

12. Anak terjatuh dan menangis, ibu 

segera datang menolongnya 
    

13. Anak mengerjakan segala 

sesuatunya sendiri 
    

14. Ketika anak sedang takut, ibu 

segera melindunginya 
    

15. Anak mengoceh atau berteriak 

jika ibu tidak meresponnya 
    

16. Anak tidak didampingi saat belajar     

 

N    Nama Anak  : 

       Nama Orangtua : 

       Kelas   : 

       Alamat  : 
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No. PERNYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

17. Anak mendapatkan motivasi 

dalam belajar 
    

18. Anak disediakan fasilitas yang 

cukup untuk menunjang proses 

belajar 

    

19. Anak diperlakukan seperti orang 

dewasa 
    

20. Anak mendapatkan pelukan pada 

saat-saat tertentu 
    

21. Anak membuat ibu kecewa     

22. Anak melakukan sesuatu sesuai 

perintah ibu dengan benar 
    

23. Anak bertindak tidak sesuai 

keinginan ibu 
    

24. Anak berani  jika tidak ditunggu 

ibu disekolah 
    

25. Anak khawatir jika tidak 

ditunggu oleh ibu 
    

26. Anak menghisap jempol sewaktu 

merasa cemas 
    

27. Anak akan bangun pagi jika ibu 

yang membangunkan 
    

28. Anak malu jika makan disuapin 

ibu 
    

29. Anak mau makan jika ibu yang 

mengambilnya 
    

30. Anak membereskan sendiri 

tempat tidurnya 
    

31. Ketika anak bermain dengan 

temannya, ibu ada disampingnya 
    

32. Anak diberikan kesempatan 

untuk mandiri 
    

33. Apapun yang dilakukan anak ibu 

selalu mencampurinya 
    

34. Anak memilih sendiri barang 

kesukaannya 
    

35. Ibu lebih suka dengan kegiatannya 

daripada bermain dengan anaknya 
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No. PER NYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

36. Ibu memilih bermain dengan 

anak 

 

    

37. Anak menghabiskan waktu 

dengan ibu dirumah 
    

38. Anak menolak ketika harus 

menghabiskan waktu dengan 

ibunya 

    

39. Anak minta gendong     

40. Anak sedih saat ibunya sakit     

41. Anak bersikap cuek saat ibu 

terlihat sedih 
    

42. Anak tidak khawatir jika ibu 

sakit 
    

43. Anak akan tidur nyenyak jika 

ditemani ibu  
    

44. Anak melakukan aktivitasnya 

sendiri tanpa ada ibu 

disampingnya 

    

45. Ketika bangun tidur anak 

langsung mencari ibu 
    

46. Anak lebih sering tinggal 

bersama orang lain 
    

47. Kasih sayang dari ibu 

tercurahkan untuk anak 
    

48. Ibu memberikan hukuman 

hingga anak jera dan tidak 

melakukan kesalahan lagi 

    

49. Anak menyepelekan nasehat ibu     

50. Ibu sibuk bekerja sehingga 

perhatian ke anak berkurang 
    

51. Anak tersenyum ketika berpisah 

dengan ibu 
    

52. Ibu tidak memperhatikan 

kebutuhan anak 
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  JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

     FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

  Gd.A-3/Lt.1 Kampus Sekaran Tlp.02486455 Gunungpati Semarang 50229 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Dengan hormat, 

Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Imul Puryanti, mahasiswa 

jurusan PG PAUD semester 9, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Saat ini saya sedang menyusun skripsi yang berjudul HUBUNGAN 

KELEKATAN ANAK PADA IBU DENGAN KEMANDIRIAN DI SEKOLAH. 

 Sehubungan dengan penelitian skripsi tersebut, mohon kiranya Ibu bersedia 

meluangkan waktu sejenak untuk mengisi instrument penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian 

di sekolah. Penulis harap instrument ini dapat diisi sesuai dengan keadaan dan 

pengalaman ibu mengasuh Putra-putri Ibu. Data instrumen digunakan untuk 

penelitian semata. Peneliti berkomitmen menjaga kerahasiaan jawaban ibu. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, serta kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk 

mengisi instrument penelitian ini Saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Saya, 

 

Imul Puryanti 
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PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis identitas Anak, pada kolom yang telah disediakan. Jawaban Bapak/Ibu 

terjamin kerahasiaannya 

2. Jawablah semua pernyataan yang ada 

3. Pada setiap pertanyaan tersedia (4) empat pilihan jawaban dan Ibu harus 

memilih salah satu jawaban dengan member tanda cek ( ) pada kolom 

jawaban yang telah disediakan. Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah: 

SL    : bila tingkah laku selalu muncul pada saat observasi berlangsung 

SR    : bila tingkah laku sering muncul pada saat observasi berlangsung 

KD : bila tingkah laku kadang-kadang muncul pada saat observasi 

berlangsung  

JR    : bila tingkah laku jarang muncul pada saat observasi berlangsung 

TP  : bila tingkah laku tidak pernah muncul pada saat observasi berlangsung 

Jika Bapak/Ibu merasa jawaban yang Bapak/Ibu pilih kurang tepat maka 

beikan tanda (=) pada jawaban yang kurang tepat, selanjutnya berikan tanda 

cek ( ) pada jawaban yang Ibu anggap sesuai. Contoh: 

Pernyataan Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Anak akan menagis ketika 

tidak bisa mengerjakan 

tugasnya 

    

 

4. Semua jawaban yang Bapak/Ibu guru berikan adalah BAIK dan BENAR, 

tidak ada yang salah karena jawaban tersebut adalah jawaban Bapak/Ibu 

sendiri dalam proses pembelajaran di sekolah 

5. Teliti kembali apakah ada pernyataan yang belum diberi jawaban  

6. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya 

 

Selamat Mengisi  
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NO. PERTANYAAN Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

(SL) 

 

(SR) 

 

(KK) 

 

(TP) 

 

1. Anak mudah sedih saat ada 

masalah dengan temannya 
    

2. Anak berani mengungkapkan 

perasaannya 
    

3. Anak mampu mengutarakan 

pendapatnya 
    

4. Anak berlari ketika mendengar 

suara gaduh 
    

5. Anak melawan saat ada teman 

yang berlaku kasar terhadap 

dirinya 

    

6. Anak menangis saat ditinggal 

orangtua 
    

7. Anak takut di dalam ruangan 

yang gelap 
    

8. Anak tidak berteriak saat marah     

9. Anak tidak menyelesaikan tugas     

10. Anak tidak menangis saat 

ditinggal oleh ibu 
    

11. Anak sedih saat kalah lomba     

12. Anak membantu guru 

membawakan barang  
    

13. Anak tidak berbagi dengan 

teman yang tidak membawa 

bekal 

    

N    Nama Anak  : 

       Kelas   : 
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NO. PERNYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

      Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

 

 

14. Anak memberi uang pada 

pengemis 

    

15. Anak menertawakan teman saat 

terjatuh 
    

16. Anak menyisihkan uang saku 

untuk ditabung 
    

17. Anak menghabiskan uang 

jajannya hanya untuk membeli 

mainan kurang penting 

    

18. Jika ada teman yang bertengkar 

anak dapat menjadi penengah 
    

19. Anak mampu menyelesaikan 

soal rumit 
    

20. Anak tidak mampu 

menyelesaikan tugas tanpa 

bantuan dari guru 

    

21. Anak lebih suka membaca 

daripada main puzzle 
    

22. Anak rewel saat orangtuanya 

sibuk bekerja 
    

23. Anak mau diantar bis sekolah 

saat ibunya tidak datang 

menjemput 

    

24. Anak mengganggu teman yang 

sedang sakit 
    

25. Anak mendengarkan nasehat 

dari guru  
    

26. Anak mampu mengerjakan tugas 

kelompok 
    

27. Anak melakukan sesuatu tanpa 

mendengarkan 

peringatan/nasehat guru 

    

28. Anak bersikap dominan saat 

mengerjakan kelompok 
    

29. Anak memilih untuk tidak 

bermain api 
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NO. PERNYATAAN Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

   Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

 

30. Anak nekat melakukan tindakan 

yang dilarang 
    

31. Anak mengerti akibat dari 

perbuatan yang dilakukan 
    

32. Anak mudah akrab dengan orang 

yang baru dikenal 
    

33. Anak bersikap sopan santun 

pada guru 
    

34. Anak lebih memilih menyendiri 

daripada berkumpul dengan 

teman-temannya 

    

35. Anak merasa malu saat 

berkomunikasi dengan orang 

asing 

    

36. Anak malas berangkat ke 

sekolah jika teman sebangkunya 

tidak masuk sekolah 

    

37. Anak pergi ke kamar mandi 

tanpa diantar oleh guru 
    

38. Anak mengambil keperluannya 

dengan bantuan guru 
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UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelekatan Anak Kemandirian 

N 40 40 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 68,2000 79,4750 

Std. Deviation 11,11986 11,09166 

Most Extreme Differences 

Absolute ,188 ,329 

Positive ,188 ,170 

Negative -,109 -,329 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,191 1,080 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,117 ,180 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Regression 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Kelekatan Anak
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Kemandirian 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,621
a
 ,385 ,369 8,81170 

a. Predictors: (Constant), Kelekatan Anak 

 Angka R sebesar 0,621 munujukkan bahwa korelasi / hubungan antara X 

dengan Y adalah positif 

 Angka R square atau Koefisien Determinasi adalah 0,385  (berasal dari 0,621 

x 0,621). Hal ini berarti 38,5% variasi dari Kemandirian bisa dijelaskan oleh 

variasi dari X. Sedangkan sisanya (100% - 38,5% = 61,5%) dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1847,427 1 1847,427 23,793 ,000
b
 

Residual 2950,548 38 77,646   

Total 4797,975 39    

a. Dependent Variable: Kemandirian 

b. Predictors: (Constant), Kelekatan Anak 
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 Dari Uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 23,793 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, 

maka X berpengaruh terhadap Kemandirian 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 121,687 8,765  13,883 ,000 

Kelekatan Anak ,619 ,127 ,621 4,878 ,000 

a. Dependent Variable: Kemandirian 

 

Koefesien Regresi 

 Persamaan Regresi : 

Kemandirian   = 121,687 + 0,619(X1)  

 Konstanta sebesar 121,687 menyatakan bahwa jika tidak ada X maka 

Kemandirian   adalah 29,773. 

 Koefisienen regresi 0,619 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena 

tanda +) 1 point, X akan meningkatkan Kemandirian sebesar  0,619. 

Uji t untuk menguji signifikansi kontanta dan setiap variable independent. 

Hipotesis : 

H0 : Koefisiensi regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisiensi regresi signifikan 

Kemandirian (berdasarkan probabilitas) : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

 Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Keputusan : 

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance : 

Variabel X mempunyai angka signifikan di bawah 0,05 karena itu, variable X 

mempengaruhi Kemandirian 
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Correlations 

 

Correlations 

 Kelekatan Anak Kemandirian 

Kelekatan Anak 

Pearson Correlation 1 ,621
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 40 40 

Kemandirian 

Pearson Correlation ,621
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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