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Abstrak
Seseorang yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi akan berhasil
menyesuaikan diri saat berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan,
perkembangan sosial, akademis, dan bahkan dengan tekanan hebat yang melekat dalam
dunia sekalipun. Salah satu faktor yang memengaruhi resiliensi seseorang adalah
keluarga, secara khusus hubungan yang dekat dan aman terhadap significant other atau
yang biasa disebut dengan attachment. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan yang ada antara attachment terhadap orang tua dengan resiliensi pada
mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi UKSW yang berasal dari luar Pulau Jawa.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasi dengan partisipan
sebanyak 46 mahasiswa. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive
sampling. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada Inventory of
Parent and Peer Attachment (IPPA) yang disusun oleh Armsden and Greenberg (2009)
untuk mengukur attachment terhadap orang tua, serta Resilince Factor Inventory (RFI)
yang disusun oleh Reivich dan Shatte (2002) untuk mengukur resiliensi. Korelasi antara
attachment dan resiliensi menggunakan penghitungan Pearson’s Product moment. Hasil
dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara
attachment dan resiliensi dengan koefisien korelasi sebesar 0,390 dengan sig sebesar
0,004 (p < 0,05).
Kata kunci: Attachment, Resiliensi, Mahasiswa Tingkat Pertama

i

Abstract
Someone who has high level of resilience will succeed acclimatize when it comes
to the unpleasant conditions, social development, academic, and even by great pressure
inherent in the world. One factor that affect someone resilience is a family, specifically
closed and secure relations to significant other or commonly called by attachment. This
study aims to know the relation between attachment to parent with resiliency on a
freshman the Faculty of Psychology UKSW derived from outside Java. The research
method used is a quantitative method correlation with the number of 46 participants.
Samples were taken by purposive sampling technique. A measuring instrument used in
this research referring to pada Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) drawn
up by Armsden and Greenberg ( 2009 ) for measuring attachment to parent, and
Resilience Factor Inventory (RFI) drawn up by Reivich dan Shatte (2002) for
measuring resiliency The correlation between attachment and resilience are measured
using Pearson's Product Moment calculations. The results of this study found that there
is a significant positive relationship between attachment
correlation coefficient 0,390 and significance 0,004 (p < 0.05).
Key word:Attachment, Resilience, Freshman
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and resilience with a
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PENDAHULUAN
Resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap
kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan (Reivich dan Shatte
dalam Rachel Jackson & Chris Watkin, 2004). Menurut Rutter (dalam Everall, et all,
2001) resiliensi merupakan gambaran dari proses dan hasil kesuksesan beradaptasi
dengan keadaan yang sulit atau pengalaman hidup yang sangat menantang, terutama
keadaan dengan tingkat stres yang tinggi atau kejadian-kejadian traumatis. Resiliensi
memiliki tujuh aspek yaitu: pengaturan emosi, kontrol terhadap impuls, optimisme,
kemampuan menganalisis masalah, empati, efikasi diri, dan pencapaian.
Setiap individu memiliki kapasitas resiliensi yang berbeda-beda dalam
menghadapi masalah dan tekanan. Beberapa individu memiliki tingkat resiliensi yang
tinggi, sehingga individu tersebut dapat berhasil menyesuaikan diri saat berhadapan
dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, akademis, dan
bahkan dengan tekanan hebat yang melekat dalam dunia sekalipun (Desmita dalam
Rahmawati, 2012). Berbanding terbalik dengan individu yang memiliki resilien tinggi,
individu dengan resilien rendah, akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam
menyesuaikan diri dan menghadapi setiap masalah yang ada. Resiliensi sendiri biasanya
akan terlihat jelas saat individu sedang berhadapan dengan tantangan ataupun masalah.
Semakin individu berhadapan dengan banyak tantangan dan hambatan, maka akan
semakin terlihat apakah ia telah berhasil mengembangkan karakteristik resilien dalam
dirinya atau tidak (Bobey dalam Pulungan & Tarmidi, 1999).
Mahasiswa tahun pertama merupakan status yang disandang oleh individu yang
baru memasuki dunia perkuliahan dan berada di tahun pertama kuliah, yaitu semester 1
maupun 2. Pada umumnya, seseorang memasuki dunia perkuliahan pada usia 18-21
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tahun. Menurut Monk (2002), usia 18-21 tahun termasuk dalam kategori remaja akhir.
Havighurst (dalam Hurlock, 1999) mengemukakan tugas perkembangan remaja yaitu
mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebayanya dan mencapai
peran sosialnya sebagai pria atau wanita. Remaja diharapkan dapat mencapai perilaku
sosial yang bertanggung jawab. Individu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal
baru yang akan mereka temui di dunia perkuliahan.
Greenberg (dalam Rahayu, 2013) secara khusus merangkum stressors yang ada
pada mahasiswa (yang memasuki perkuliahan setelah lulus SMA), yaitu: perubahan
gaya hidup (masa transisi dari SMA ke Universitas), nilai, jumlah mata kuliah yang
diambil, masalah pertemanan, cinta, rasa malu, dan kecemburuan. Selain itu bagi
mahasiswa yang berasal dari luar pulau diperlukan usaha yang lebih untuk beradaptasi.
Hal ini karena harus pindah ke lingkungan yang baru, jauh dari keluarga, serta
bergabung dengan budaya baru yang akan mereka dapati di tempat tinggal yang baru
tanpa mengetahui aturan yang terdapat didalamnya. Dalam lingkungan baru tersebut
terdapat berbagai macam mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah dengan
perbedaan bahasa, kebiasaan, dan norma yang berlaku. Selain itu mereka juga dituntut
untuk dapat hidup mandiri. Saat mereka tinggal bersama orang tua, kebutuhan mereka
akan dipenuhi oleh orang tua maupun anggota keluarga yang lain, sementara saat
mereka mulai berpisah dari orang tua dan hidup sendiri dengan menyewa kost atau
kontrakan mereka dituntut untuk dapat mengurusi kebutuhan diri mereka sendiri.
Mereka juga harus mengatur keuangan mereka sendiri, yang mungkin merupakan hal
baru bagi mereka.
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) merupakan Universitas yang terletak
di kota Salatiga provinsi Jawa Tengah. UKSW sendiri sering disebut sebagai Indonesia
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mini, karena mahasiswa yang berkuliah di UKSW berasal dari berbagai macam suku
dan daerah. Hampir semua suku dan daerah yang ada di Indonesia dapat ditemukan di
UKSW, sehingga membuat UKSW menjadi universitas yang sangat kaya akan
keberagaman. Hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi mahasiswa baru yang
berasal dari luar pulau Jawa. Tidak hanya mereka harus menyesuaikan diri terhadap
budaya Jawa yang ada di Salatiga, tetapi mereka juga dituntut untuk bisa bergaul dan
membaur dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang berasal dari daerah dan suku lainnya,
yang tentunya juga memiliki kebiasaan dan budayanya masing-masing.
Melalui hasil wawancara dan observasi tidak terstruktur dengan beberapa
mahasiswa UKSW Fakultas Psikologi yang berasal dari dalam maupun luar Salatiga
pada tahun 2013, didapati bahwa masalah-masalah yang dihadapi individu sebagai
mahasiswa baru adalah adaptasi terhadap lingkungan baru termasuk mencari teman
baru, perasaan kesepian karena harus berpisah dari keluarga, dan adaptasi terhadap
sistem akademik yang berlaku di dunia perkuliahan. Dengan kata lain mereka
cenderung rentan terpapar oleh kondisi-kondisi yang dapat menjadi stressor bagi dan
membutuhkan resiliensi.
Selain hal-hal diatas, persaingan yang ketat antar mahasiswa untuk memiliki nilai
yang tinggi agar dapat diterima oleh teman-teman juga dapat menjadi salah satu stressor
bagi mahasiswa. Stress yang dialami dapat memicu dampak negatif baik dari segi fisik
maupun psikis mahasiswa tersebut. Dampak tersebut dapat berupa gejala fisiologis,
emosional, kognitif, hubungan interpersonal, dan organisasional (Rice, dalam Rahayu,
2013). Lebih spesifik lagi, dampak stres yang dialami oleh mahasiswa sering kali
berupa tingkah laku yang negatif seperti merokok, meminum minuman keras,
mengkonsumsi junk food, dan bunuh diri. Sebagai tambahan, mahasiswa yang stres
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akan berpengaruh buruk terhadap nilai Indeks Prestasi (IP) dan kesehatannya (Hudd
dalam Duffy & Atwater, 2005).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa resiliensi sangat penting dan
dibutuhkan oleh setiap individu, dalam hal ini mahasiswa baru untuk menghadapi
stressor-stressor yang ada. Dengan adanya resiliensi, mahasiswa dapat bertahan dari
setiap permasalahan yang ia hadapi saat masuk ke dalam dunia perkuliahan, ia akan
mampu mengatasi dan beradaptasi terhadap berbagai perbedaan-perbedaan dan kejadian
yang akan terjadi. Individu yang resilien memiliki coping skills dan kompetensi yang
dapat meminimalisir dampak negatif dari stress, mempertahankan harga diri, serta
memanfaatkan peluang yang ada (Beardslee, et all dalam Anderson, 2006).
Everall, et al., (2006) mengungkapkan 3 faktor yang memengaruhi resiliensi, yaitu
faktor individual, keluarga, dan eksternal/komunitas. Secara khusus, Everall
mengungkapkan bahwa faktor keluarga yang dimaksud adalah secure attachment antara
orang tua dengan anak. Hubungan anak dengan orang tua merupakan sumber emosional
dan kognitif bagi anak. Hubungan tersebut memberi kesempatan bagi anak untuk
mengeksplorasi lingkungan maupun kehidupan sosial. Orang tua akan menjadi figur
yang penting bagi anak, karena anak akan bergantung dan bersandar kepada orang tua.
Hubungan orang tua dan anak pada masa-masa awal dapat menjadi model dalam
hubungan-hubungan selanjutnya. Apabila orang tua memenuhi kebutuhan anak,
khususnya kebutuhan akan kasih sayang, maka akan membantu anak terutama remaja
dalam menghadapi tantangan-tantangan hidupnya. Hubungan yang dekat antara orang
tua dan anak ini diawali dengan attachment (kelekatan) anak pada ibu maupun figur
pengganti ibu (ayah, pengasuh, significant others) semenjak bayi. Ainsworth (dalam
Hetherington dan Parke, 2001) mengatakan bahwa attachment (kelekatan) adalah ikatan
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emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik,
mengikat mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu.
Ainsworth (dalam Holmes, 2001) membagi attachment dalam dua jenis yaitu secure
dan insecure. Secure berarti merasa aman dan terlindungi, sedangkan insecure berarti
campuran dari perasaan (ketergantungan, ketakutan untuk ditolak, lekas marah dan
waspada) terhadap figur lekat individu. Attachment sendiri dikatakan memiliki 3
dimensi, yaitu: trust, communication, dan allienation. Trust diartikan sebagai adanya
perasaan aman dan rasa percaya bahwa orang lain (dalam hal ini orang tua) dapat
memenuhi kebutuhan. Communication diartikan sebagai adanya harmonisasi dan timbal
balik antara pemberi dan penerima informasi

(orang tua dan anak). Allienation

berkaitan erat dengan penghindaran dan penolakan, seperti misalnya rasa marah, kurang
tanggung jawab, atau ketidak-konsistenan tanggung jawab caregiver pada anak.
individu dikatakan memiliki attachment yang secure apabila ia memiliki tingkat trust
dan communication yang tinggi serta tingkat allienation yang rendah (Armsden dan
Greenberg, dalam Guarnieri et all, 2010).
Dalam penelitian Allen & Land (dalam Atwool, 2006) mengungkapkan bahwa
remaja yang memiliki sejarah secure attachment biasanya akan menjadi individu yang
percaya diri, ramah, dan mampu mengakses dukungan apabila diperlukan. Kelekatan
yang aman dengan orang tua dapat membantu remaja dari kecemasan dan kemungkinan
perasaan tertekan atau ketegangan emosi yang berkaitan dengan transisi dari masa
kanak-kanak menuju dewasa (Santrock, 2007). Bowlby mengungkapkan bahwa remaja
dengan secure attachment akan memiliki penyesuaian diri yang baik dibandingkan
dengan remaja dengan insecure attachment. Remaja dengan insecure attachment akan
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mengalami kesulitan yang lebih dalam bertingkah laku, lebih mudah depresi dan
mengalami pengalaman negatif lainnya (Kenny et all, dalam Pearson, 2007).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tidak terstruktur peneliti kepada 2
orang mahasiswa UKSW Fakultas Psikologi pada bulan Februari 2013, didapati bahwa
hubungan yang baik dan dekat antara individu dengan anggota keluarga sangat
membantu mereka dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, dalam hal ini
permasalahan yang muncul pada saat mereka berstatus mahasiswa tahun pertama. Saat
menghadapi masalah, mereka merasa masih memiliki orang yang perduli terhadap
mereka sehingga mereka akan cenderung bercerita kepada anggota keluarga mengenai
permasalahan yang mereka hadapi.
Sehubungan dengan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelekatan
seorang anak dengan orang tua maupun significant others memiliki peranan yang
penting terhadap resiliensi seseorang. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lestari
(2007) mengenai hubungan kelekatan anak pada ibu dengan resiliensi, penelitian ini
mengikutsertakan anak-anak TK sebagai subjek penelitian, dan hasil yang didapat
adalah ada hubungan yang positif antara attachment anak pada ibu dengan resiliensi.
Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Bayani dan Ekasari (2009), yang melakukan
penelitian kepada siswa laki-laki SMP, mereka menyimpulkan bahwa ada hubungan
antara attachment pada ayah dengan resiliensi. Hasil dari kedua penelitian di atas
mengungkapkan adanya hubungan antara attachment dengan resiliensi.
Reivich dan Shatte (2002) dalam bukunya the resilience factor mengungkapkan
bahwa resiliensi tidak hanya ditemukan pada orang yang berasal dari lingkungan
keluarga menengah atas, memiliki hubungan yang harmonis, ataupun memiliki sejarah
kelekatan yang aman dengan orang tua maupun figur lekat yang lain. Seseorang yang
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berasal dari keluarga broken home, menengah bawah, berada pada lingkungan yang
tidak baik, bahkan memiliki hubungan yang tidak baik dengan anggota keluarga yang
lain, termasuk memiliki sejarah kelekatan yang tidak aman sejak kecil terhadap orang
tua maupun figur lekat yang lain pun dapat menjadi pribadi yang resilien, karena
resiliensi bukanlah karakter atau sifat bawaan. Resiliensi merupakan suatu kemampuan
yang berkelanjutan, kemampuan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan sepanjang
waktu. Hal ini diperkuat oleh Noltemeyer dan Bush (2013) dalam penelitiannya yang
menjelaskan bahwa ada beberapa anak dan remaja yang meskipun berasal dari keluarga
dengan tingkat ekonomi menengah kebawah dan orang tua yang tidak memberikan
perhatian yang cukup sehingga anak tidak memiliki kedekatan terhadap orang tua
namun tetap dapat menunjukan hasil yang positif, mereka menunjukan ciri-ciri pribadi
yang resilien yaitu mampu dengan normal menghadapi masalah yang ada. Dengan kata
lain, berdasarkan 2 penelitian di atas dapat dikatakan seseorang yang memiliki secure
attachment belum tentu memiliki resiliensi yang tinggi pula.
Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang ada membuat peneliti tertarik untuk
meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara attachment terhadap orang tua dengan
resiliensi pada remaja akhir, terutama pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi
UKSW yang berasal dari luar pulau Jawa. Hipotesis dalam penelitian ini adalah “adanya
hubungan positif antara pola attachment terhadap orang tua dengan resiliensi pada
mahasiswa tahun pertama angkatan 2013 Fakultas Psikologi UKSW yang berasal dari
luar pulau Jawa”.
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METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan desain
korelasional. Variabel dependent pada penelitian ini adalah resiliensi, sedangkan
variabel independent pada penelitian ini adalah attachment.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tahun pertama angkatan 2013
Fakultas Psikologi UKSW yang berasal dari luar Pulau Jawa dan berusia 18-21 tahun.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu dengan mengambil sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
sebelumnya yang berjumlah 46 orang.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode skala
psikologi. Untuk mengukur attachment digunakan skala attachment yang mengacu pada
Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) yang disusun oleh Armsden and
Greenberg (2009) yang mengukur 3 dimensi dari attachment yaitu : trust (kepercayaan),
communication (komunikasi) ,dan allienation (keterasingan). Skala ini terdiri dari 3
subskala yang didalamnya terdiri dari masing-masing 25 item untuk ibu, ayah, dan
teman sebaya. Dalam penelitian ini, hanya akan digunakan subskala ibu dan ayah yang
kemudian dibuat menjadi satu yang berjumlah 25 item, sedangkan subskala teman
sebaya tidak akan digunakan, karena dalam penelitian ini akan fokus pada attachment
terhadap orang tua. Skala ini terdiri dari dari 25 aitem yang terdiri dari 15 aitem
favorable (aitem yang mendukung pernyataan) dan 10 aitem unfavorable (aitem yang
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tidak mendukung pernyataan). Untuk mengukur resiliensi digunakan skala resiliensi
yang mengacu pada Resilience Factor Inventory (RFI) yang disusun oleh Reivich dan
Shatte (2002) yang mengukur 7 aspek dari resiliensi, yaitu : pengaturan emosi, kontrol
terhadap impuls, optimisme, kemampuan menganalisis masalah, empati, efikasi diri,
dan pencapaian yang kemudian di modifikasi oleh peneliti. Skala ini terdiri dari 46
aitem yang terdiri dari 2 27 aitem favorable (aitem yang mendukung pernyataan) dan 19
aitem unfavorable (aitem yang tidak mendukung pernyataan). Pada skala resiliensi
setelah dilakukan tiga kali pengujian terdapat 18 aitem yang tidak memenuhi syarat
minimal, maka jumlah aitem yang layak digunakan pada penelitian ini adalah 28 aitem.
Uji coba skala pada penelitian ini menggunakan try out terpakai. Melalui
penghitungan-penghitungan yang dilakukan, maka muncul aitem-aitem yang gugur atau
tidak layak untuk digunakan karena korelasi aitem total dari aitem-aitem yang ada tidak
mencapai 0,30. Pada skala attachment terdapat 9 aitem yang tidak memenuhi syarat
minimal setelah dilakukan tiga kali pengujian, sehingga total aitem yang layak
digunakan berjumlah 16 aitem. Setelah menyeleksi aitem-aitem yang gugur, kemudian
dilakukan penghitungan dengan bantuan Alfa Cornbach untuk mendapatkan reliabilitas
skala yang digunakan sebagai alat ukur. Dari hasil penghitungan tersebut, didapat hasil
reliabilitas skala attachment sebesar 0,884 dan reliabilitas skala resiliensi sebesar 0,894.
Prosedur Pengambilan Data
Pada awalnya penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yaitu dengan
mengambil seluruh populasi sebagai sampel yang berjumlah 55 orang. Namun
dikarenakan pengambilan data yang dilakukan di akhir semester sehingga beberapa
orang partisipan sudah pulang/ tidak dapat dihubungi. Selain itu ada beberapa partisipan
yang ternyata sudah tidak aktif kuliah sehingga harus dicoret dari daftar subjek. Hal ini
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menyebabkan peneliti mengganti teknik sampling menjadi purposive sampling.
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 8-16 Agustus 2014. Dari 50 skala psikologis
yang dibagikan, hanya 46 skala yang diterima oleh penulis, maka dari itu, jumlah
partisipan pada penelitian ini berjumlah 46 orang. Setelah dilakukan pengambilan data,
maka dilakukan penghitungan reliabilitas dan korelasi antar aitem, uji asumsi, dan uji
hipotesis menggunakan bantuan program SPSS ver. 16.00.
Teknik analisis data
Penghitungan

pada penelitian ini menggunakan bantuan program statistik

komputer SPSS for windows ver. 16.00. untuk menguji daya diskriminasi aitem maupun
reliabilitas pada penelitian ini menggunakan formula koefisien korelasi Pearson’s
product momment dan teknik Alfa Cornbach. Pengujian normalitas pada penelitian ini
menggunakan Kolmogorov-Smirnov, untuk uji linearitas digunakan ANOVA table of
linearity, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan Pearson’s product momment.
HASIL PENELITIAN
Uji Normalitas
Dari hasil penghitungan melalui Kolmogorov-Smirnov SPSS 16.00, di dapatkan
bahwa skor K-S-Z attachment dengan signifikansi sebesar 0,443 (p>0,05) sedangkan
skor K-S-Z resiliensi dengan signifikansi sebesar 0,410 (p>0,05). Dari hasil tersebut,
maka

data

kedua

variabel

dapat

dikatakan

berdistribusi

normal.
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Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
attachment Resiliensi
N

46

46

Mean

65.09

103.30

Std. Deviation

7.831

10.445

Absolute

.128

.131

Positive

.116

.131

Negative

-.128

-.068

Kolmogorov-Smirnov Z

.865

.888

Asymp. Sig. (2-tailed)

.443

.410

Normal Parameters

a

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.
Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel memiliki
hubungan secara linear atau tidak secara signifikan. Dari hasil uji linearitas yang
dilakukan dengan menggunakan ANOVA table of linearity, maka didapatkan hasil Fbeda
dengan signifikansi sebesar 0,111 (p>0,05). Artinya attachment dan resiliensi memiliki
hubungan yang linear.
Tabel 2
ANOVA Table
Sum of
Squares
resiliensi *
attachment

Between
Groups

(Combined)

df

Sig.
.041

745.964 10.339

.004

2432.142 20

121.607

.111

Within Groups

1731.633 24

72.151

Total

4909.739 45

Deviation
from
Linearity

745.964

1

151.338

F
2.098

Linearity

3178.106 21

Mean
Square

1.685
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Analisis Deskriptif
Attachment
Tabel 3
Kategorisasi Attachment
No

Kategori

Frekuensi

Persentase

1.

Secure

44

95,7%

2.

insecure

2

4,3%

Mean

Standar Deviasi

65,09

7,83

Dari hasil data statistik deskriptif, ditemukan total skor minimum pada variabel
attachment sebesar 40 dan total skor maksimum sebesar 80 dengan mean 65,09, dan
standart deviasi 7,83. Data di atas menunjukkan bahwa attachment yang dimiliki oleh
46 subjek berbeda-beda, yaitu secure dan insecure. Kriteria pengkategorian attachment
adalah dengan melihat setiap dimensi yang ada. Dikatakan secure apabila skor dari
dimensi trust dan communication tinggi serta skor rendah untuk dimensi allienation.
Begitu pula sebaliknya, dikatakan insecure apabila memiliki skor yang rendah untuk
dimensi trust dan communication serta skor tinggi untuk dimensi allienation. Pada
kategori secure didapati persentase sebesar 95,7%, dan kategori insecure sebesar 4,3%.
Maka secara umum dapat dikatakan bahwa attachment yang dimiliki oleh mahasiswa
tingkat pertama angakata 2013 Fakultas Psikologi UKSW yang berasal dari luar Pulau
Jawa berada dalam kategori secure.
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Resiliensi
Tabel 4
Kategorisasi Resliensi
No.

Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

1.

117,6 ≤ x ≤ 140

4

8,7%

2.
3.
4.
5.

95,2 ≤ x < 117,6
72,8 ≤ x < 95,2
50,4 ≤ x < 72,8
28 ≤ x < 50,4

Sangat
Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat
Rendah

32
10
0
0

69,6%
21,7%
0%
0%

Mean

Standar
Deviasi

103,9

10,45

Hasil data statistik deskriptif resiliensi menunjukkan bahwa total skor minimum
pada variabel ini adalah 87, total skor maksimal 133, dengan mean 103,9, dan standar
deviasi 10,45. Data menunjukan bahwa resiliensi dari 46 subjek yang berbeda-beda,
mulai dari tingkat sedang hingga sangat tinggi. Pada kategori sedang didapati persentase
sebesar 21,7%, kategori tinggi sebesar 69,6%, dan kategori sangat tinggi sebesar 8,7%.
Maka secara umum dapat dikatakan bahwa resiliensi yang dimiliki oleh mahasiswa
tingkat pertama angkatan 2013 Fakuktas Psikologi UKSW yang berasal dari luar Pulau
Jawa berada pada tingkat yang tinggi
Uji Korelasi
Setelah mengetahui kelayakan data yang diperoleh melalui uji asumsi yang
dilakukan, maka dilakukan uji hipotesis dengan mengggunakan Pearson’s product
momment untuk mengetahui arah korelasi kedua veriabel. Uji korelasi yang dilakukan
menemukan bahwa korelasi antara attachment dengan resiliensi memiliki nilai koefisien
korelasi sebesar 0,390 dan signifikansi sebesar 0.004 (p<0,05). Dari hasil tersebut, maka
hubungan antara attachment dengan resiliensi dapat dikatakan positif signifikan. Makin
secure attachment, maka makin tinggi resiliensi, atau sebaliknya, makin insecure
attachment makin rendah resiliensi.
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Tabel 5
Correlations
attachment
attachment Pearson Correlation

Resiliensi

1

Sig. (1-tailed)
N
resiliensi

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

.390**
.004

46

46

.390**

1

.004
46

46

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
PEMBAHASAN
Dari hasil perhitungan uji korelasi antara attachment dengan resiliensi, didapatkan
hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara
kedua variabel tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin secure attachment yang
dimiliki oleh anak maka akan semakin tinggi pula tingkat resiliensi yang akan
dimilikinya. Begitu pula sebaliknya, semakin insecure attachment yang dimiliki oleh
anak maka akan semakin rendah juga tingkat resiliensi yang akan dimilikinya. Selain
itu, dari perhitungan uji korelasi juga ditemukan bahwa attachment memiliki
sumbangan sebesar 15,21% terhadap munculnya resiliensi, maka sisanya yaitu 84,79%
penyebab munculnya resiliensi dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor
individual dan faktor eksternal atau komunitas (Everall, et al, 2006). Faktor individual
yang dimaksud adalah kemampuan kognitif yang meliputi tingkat intelegensi beserta
aplikasinya, kemampuan pemecahan masalah yang baik, strategi koping problem
focused, internal locus of control, kompetensi sosial, konsep diri dan harga diri yang
positif. Faktor eksternal atau komunitas meliputi hubungan dan kegiatan di luar rumah
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yang dapat membantu menghadapi tekanan dan masalah yang datang dari lingkungan
rumah serta hubungan yang positif dengan teman sebaya (Everall, et al, 2006).
Hasil dari penelitian ini juga menjawab hipotesis awal yang mengungkapkan
adanya hubungan positif antara attachment terhadap orang tua dengan resiliensi pada
mahasiswa tingkat pertama angkatan 2013 Fakultas Psikologi UKSW yang berasal dari
luar pulau Jawa, individu yang diasuh dengan pola secure attachment akan cenderung
memiliki tingkat resiliensi yang baik/tinggi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan
attachment berhubungan secara positif dan signifikan dengan resiliensi adalah karena
hubungan orang tua dan anak pada masa-masa awal atau yang biasa disebut dengan
istilah attachment menjadi landasan dasar bagi anak untuk menjalin hubungan pada
masa selanjutnya. Apabila orang tua memenuhi kebutuhan anak, khususnya kebutuhan
akan kasih sayang, maka akan membantu anak terutama remaja dalam menghadapi
tantangan-tantangan dalam hidupnya (Erickson, Sroufe & Fleeson dalam Kail &
Cavanaugh, 2000. Selain itu Ainsworth (dalam Atwool, 2006) mengungkapkan bahwa
attachment dengan orang tua dapat berlaku sebagai fungsi adaptif, yang menyediakan
landasan yang kokoh dimana individu berani untuk menjelajahi dan menguasai
lingkungan baru dan suatu dunia sosial yang luas dalam suatu cara yang secara
psikologis sehat. Attachment yang secure dapat menjaga individu dari kecemasan dan
potensi perasaan depresi atau tekanan emosional yang berkaitan dengan transisi dari
masa anak-anak menuju masa dewasa (Atwool, 2006).
Keluarga yang berfungsi dengan baik yang ditandai dengan adanya dukungan dari
keluarga/orang tua, baik dalam bentuk informatif (arahan dan informasi yang membantu
anak dalam menghadapi tantangan hidup) maupun dukungan dalam bentuk emosional
(kehadiran dari keluarga yang menjadi sahabat/sandaran yang secara tidak langsung
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menyatakan kepedulian kepada anak, dan memberikan penyataan bahwa ia berharga),
mempunyai kecenderungan yang cukup besar dalam menghasilkan individu yang
resilien (Tiet et all, dalam Atwool, 2006). Dalam review Attachment and Resilience:
Implications for Children in Care yang dilakukan oleh Atwool (2006), dikatakan bahwa
ketersediaan dukungan keluarga diidentifikasi sebagai aspek penting kedua dari
resiliensi. Diperdebatkan, dukungan tersebut tidak mungkin ada tanpa pengaruh dari
attachment. Wyman et all, dalam Atwol (2006) menemukan bahwa variabel yang
menunjukan kompetensi individu dan kualitas pengasuhan orang tua terhadap anak
merupakan prediktor yang sensitif terhadap status atau tingkat resiliensi individu.
Hubungan yang terjadi antara attachment dengan resiliensi juga dapat ditinjau dari
dimensi-dimensi attachment, yaitu trust (kepercayaan), communication (komunikasi)
,dan allienation (keterasingan) (Barrocas, 2009). Seseorang dikatakan memiliki
attachment

yang

secure

apabila

memiliki

tingkat

trust

(kepercayaan)

dan

communication (komunikasi) yang tinggi, serta tingkat allienation (keterasingan) yang
rendah.
Anak yang diasuh dan dibesarkan dengan adanya rasa percaya kepada orang
tua/figur lekatnya, akan cenderung tumbuh menjadi pribadi yang lebih resilien karena
anak tersebut dapat menjalin sebuah hubungan yang dekat dan membangun kepercayaan
terhadap orang lain. Selain itu rasa percaya juga memungkinkan anak berani untuk
mengambil keputusan sendiri, yakin akan kemampuan diri sendiri untuk menghadapi
dan memecahkan masalah dengan efektif. Hal ini terjadi karena anak memiliki
pengalaman-pengalaman positif sebelumnya yang berhubungan dengan terbentuknya
kepercayaan, sehingga anak menjadikan pengalaman ini sebagai contoh dalam
membangun hubungan selanjutnya (Barrocas, 2009).

17

Anak yang diasuh dan dibesarkan dengan komunikasi yang baik akan tumbuh
menjadi individu yang mampu berkomunikasi dengan baik dan lebih terbuka untuk
mengungkapkan apa yang ada dipikiran dan apa yang dirasakan. Dalam penelitiannya,
Freitag & colleagues dalam Barrocas (2009) mengatakan bahwa anak yang memiliki
komunikasi yang baik dengan orang tua akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan
dalam masa transisi perkembangan. Dengan kata lain komunikasi yang baik
memungkinkan individu untuk dapat membagi masalah mereka kepada orang lain,
sehingga memampukan individu untuk dapat bertahan serta menghadapi setiap
tantangan yang dihadapi, dan menjadi pribadi yang resilien.
Anak yang diasuh dan dibesarkan dengan tingkat keterasingan yang rendah
biasanya akan memiliki resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang
diasuh dengan tingkat keterasingan yang tinggi. Rendahnya perasaan keterasingan pada
anak akan membuat anak memiliki lebih sedikit rasa takut terhadap penolakan maupun
pengasingan dari orang lain. Hal ini terjadi karena orang tua dapat menjalankan
fungsinya dengan baik, sehingga anak merasa diterima dan disayangi oleh orang tua
(Barrocas, 2009). Tingkat keterasingan yang rendah memungkinkan individu untuk
berani memasuki lingkungan baru, dengan demikian individu memiliki penerimaan
yang positif terhadap suatu perubahan dan hubungan yang dekat dengan orang lain serta
kemampuan adaptasi individu saat menemui masalah atau perubahan-perubahan
spontan (Atwool, 2006).
Selain hal-hal diatas, hasil dari penelitian ini dapat dikatakan sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2007) mengenai hubungan kelekatan anak pada
ibu dengan resiliensi yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara
attachment anak pada ibu dengan resiliensi. Hasil penelitian ini juga mendukung
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penelitian yang dilakukan oleh Bayani dan Ekasari (2009), yang melakukan penelitian
kepada siswa laki-laki SMP, yang menyimpulkan bahwa ada hubungan antara
attachment pada ayah dengan resiliensi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah disampaikan, maka dapat
ditarik suatu kesimpulan sebagi berikut:
1.

Terdapat hubungan positif yang signifikan antara attachment dengan resiliensi pada
mahasiswa tingkat pertama angkatan 2013 Fakultas Psikologi UKSW.

2.

Attachment yang dimiliki oleh mahasiswa tingkat pertama angkatan 2013 Fakultas
Psikologi UKSW termasuk kedalam kategori secure dengan mean sebesar 65,09.

3.

Para mahasiswa tingkat pertama angkatan 2013 Fakultas Psikologi UKSW
memiliki rata-rata resiliensi yang tergolong tinggi dengan mean 103,9.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka peneliti mengajukan saran kepada
beberapa pihak, sebagai berikut :
1.

Bagi subjek penelitian
Mengingat masih banyak faktor yang dapat memengaruhi resiliensi selain

attachment, maka diharapkan subjek penelitian dapat terus tetap mengembangkan sikap
positif dan terbuka terhadap hal-hal baru, terutama mengembangkan kompetensi pribadi
yang dapat meningkatkan resiliensi. Selain itu menjalin hubungan dan komunikasi
terhadap orang lain (orang tua, teman sebaya, maupun significant others) yang
memungkinkan untuk dapat saling berbagi dan menjadi sumber dukungan dalam
menghadapi permasalah maupun tantangan.
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2.

Bagi orang tua
Mengingat besarnya peranan orangtua dalam kehidupan anak selanjutnya, maka

diharapkan agar para orang tua dapat tetap menjalankan tanggungjawabnya dengan baik
sehingga keluarga pun dapat berfungsi secara maksimal. Orang tua diharapkan dapat
terus memenuhi setiap kebutuhan anak baik secara informatif maupun emosional,
menjadi sumber dukungan bagi anak, menjalin hubungan yang dekat dan aman dengan
anak sejak dini, dengan cara menjaga komunikasi dan membangun rasa percaya
terhadap anak.
3.

Bagi peneliti selanjutnya
Bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti ataupun mengembangkan mengenai

variabel ini disarankan untuk meneliti mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi
resiliensi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada 84,79%. faktor lain
yang dapat memengaruhi resiliensi. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih
lanjut penelitian ini dengan mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat
digunakan sehingga terungkap faktor-faktor lainnya adapun faktor lainnya yaitu, faktor
individu; kemampuan kognitif yang meliputi tingkat intelegensi beserta aplikasinya,
kemampuan pemecahan masalah yang baik, strategi koping problem focused, internal
locus of control, kompetensi sosial, konsep diri dan harga diri yang positif serta faktor
eksternal atau komunitas; hubungan dan kegiatan di luar rumah yang dapat membantu
menghadapi tekanan dan masalah yang datang dari lingkungan rumah serta hubungan
yang positif dengan teman sebaya.
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