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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada umumnya, individu dibesarkan dalam sebuah keluarga yang 

memiliki orang tua lengkap yang terdiri dari seorang ibu dan seorang ayah. 

Namun, tidak semua orang mendapatkan keluarga yang utuh dalam perjalanan 

hidupnya; ada individu yang harus menjalani kehidupan tanpa orangtua, 

keluarga, atau sanak saudara. Pemerintah melalui Kementrian Sosial 

menyediakan suatu sarana yang menampung individu-individu tersebut untuk 

membesarkan, mengasuh, dan mendidik mereka agar memiliki masa depan 

yang lebih baik yaitu melalui panti sosial asuhan anak. 

Menurut Dinas Sosial, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang 

selanjutnya disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah suatu 

lembaga yang melaksanakan pelayanan pengasuhan anak, yang bertujuan 

untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak (berusia kurang dari 18 tahun) 

dan diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kriteria masalah sosial 

seperti kemiskinan, keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, korban bencana dan 

diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi 

anak dapat terwujud (Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak, 2011). 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Forum Komunikasi Panti Sosial 

dan Dinas Sosial Kota Bandung (2013), terdapat sedikitnya 1.073 remaja dari 

2.096 penghuni panti asuhan yang tersebar di 47 Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA); dengan jumlah yang demikian, penghuni remaja cukup mendominasi 

lembaga kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Diantara PSAA yang ada di 

Kota Bandung, Panti Sosial Asuhan Anak Wisma Putra Bandung memiliki 

jumlah penghuni remaja paling banyak yaitu 70 remaja dari 80 jumlah 

keseluruhan penghuninya. Sebagai PSAA milik pemerintah yang dibawahi 

langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, terdapat 18 orang pengurus 
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yang terdiri atas 10 orang pengasuh dan pekerja yang tinggal bersama di 

dalam panti asuhan, dan 8 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Mereka yang tidak memiliki pilihan lain tinggal di panti asuhan dengan 

harapan untuk dapat memperoleh hidup yang lebih baik. Panti asuhan 

memberikan fungsi pengganti keluarga dengan menyediakan figur kedua yaitu 

pengasuh. Pengasuh diharapkan dapat menjadi figur yang memberikan kasih 

sayang, dukungan emosional, dan menjadi sumber pemberi rasa aman bagi 

anak-anak dan remaja. Namun, berdasarkan wawancara informal dengan 

beberapa remaja penghuni PSAA Wisma Putra Bandung, mereka menyatakan 

bahwa hanya ada beberapa pengasuh yang mereka rasa paling dekat. 

Menurut mereka, kedekatan tersebut muncul karena intensitas pertemuan 

yang tinggi dalam suatu kegiatan bersama, sifat pengasuh yang suka bercanda, 

humoris dan tidak kasar, asal kota yang sama, dan karena pengasuh mengerti 

keadaan mereka; cara menegur yang dilakukan pengasuh jika mereka 

melakukan kesalahan lebih membuat remaja merasa dimengerti, sedangkan 

pengasuh yang lain menegur dengan tegas sehingga membuat mereka merasa 

takut. Ada pula remaja yang menyatakan bahwa ia merasa tidak dekat dengan 

satu pengasuhpun, tetapi sering berinteraksi dengan salah satu pengasuh. 

Berdasarkan pengamatan non-sistematis, remaja dan pengasuh terlihat sedikit 

melakukan interaksi atau komunikasi. Interaksi yang terlihat hanya saat 

remaja pulang ke asrama dan memberi salam pada pengasuh yang berpapasan, 

juga obrolan ringan saat pengasuh berpapasan dengan remaja (hasil 

wawancara informal dan pengamatan non-sistematis terhadap penghuni PSAA 

Wisma Putra Bandung, 2013; 2014). 

Keadaan tersebut juga tergambarkan terjadi dalam beberapa penelitian 

mengenai panti asuhan, salah satunya adalah penelitian oleh Save the Children 

dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari UNICEF pada 

tahun 2006 dan 2007. Penelitian ini menemukan bahwa pengurus panti tidak 

memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh 

di dalam panti dan pengasuhan yang idealnya diterima anak, adanya 

keterlambatan dalam beberapa aspek perkembangan pada anak di panti sosial 

karena sedikitnya interaksi emosional antara anak dengan pengasuh serta 
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kurangnya kesempatan untuk mengembangkan hubungan diantara mereka, 

dan anak yang diasuh di panti asuhan menunjukkan perilaku tidak menyambut 

(mengabaikan) kehadiran figur lekat atau pengasuh (dalam Standar Nasional 

Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 2011; Collins, 2009; 

Ocviani, 2013). 

Menurut Salo (2007), anak yang terpaksa meninggalkan orang tua 

kandung mereka menunjukkan perilaku insecure atau disorganized attachment 

(attachment yang rendah), dan adanya penggantian pengasuh menyebabkan 

kemungkinan kecil untuk membentuk secure attachment (attachment yang 

tinggi) pada pengasuh utama (caregiver) serta agar bisa mengembangkan 

emosi yang sehat (Charles & Matheson, 1990 dalam Troutman, 2011; 

McKenzie, 1997). 

Attachment yang terbentuk diantara pengasuh dan individu dinilai 

penting. Menurut penelitian Ramdhana, Nurwianti & Yulianto (2011), pada 

masa remaja, attachment lebih difokuskan untuk menggambarkan kualitas 

dibanding gaya attachment. Salah satu alasan Fakultas Psikologi Universitas 

Merdeka Malang membuat pelatihan attachment terhadap para pengasuh panti 

asuhan dari 15 Panti Asuhan di Kota Malang adalah karena kualitas 

attachment di panti asuhan dinilai kurang. 

“Anak-anak panti asuhan adalah anak-anak korban berbagai persoalan 

dan dibesarkan dalam lingkungan panti asuhan. Untuk menciptakan 

suasana psikologis yang tidak jauh beda dengan suasana psikologis di 

tengah keluarga, seorang pengasuh panti asuhan perlu memiliki 

kemampuan attachment yang tinggi karena mereka sebagai pengganti 

figur orang tua bagi anak-anak panti.” (Haryono, 2013). 
 

Menurut Bowlby (1969, 1988) attachment mengacu kepada suatu ikatan 

emosional yang erat dan biasanya bertahan lama diantara dua orang. 

Selanjutnya, menurut Pearce (2009), attachment adalah istilah untuk 

mendeskripsikan hubungan kebergantungan yang dikembangkan oleh anak 

kepada pengasuh (caregivers) utama. Attachment merujuk kepada hubungan 

antara dua individu yang mempunyai perasaan yang kuat terhadap satu sama 

lain, saling mempengaruhi kehidupan satu sama lain dan melakukan beberapa 

hal untuk melanjutkan hubungan tersebut; adapun ciri kelekatan adalah 
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memberikan kepercayaan pada orang lain yang dapat memberikan ketenangan 

(Santrock, 2002). 

Bowlby (dalam Baron, 2005) juga menyatakan bahwa dalam proses 

pembentukan attachment, individu membangun kognisi yang terpusat pada 

dua sikap. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap diri sendiri mempengaruhi 

kepercayaan atau penilaian mengenai diri sendiri (self-esteem) dan yang kedua 

adalah aspek social self yang terdiri dari belief dan harapan mengenai orang 

lain atau kepercayaan interpersonal (interpersonal trust).  

Ditambahkan menurut Harlow (1950), dari hubungan attachment akan 

menghasilkan rasa aman yang diperlukan oleh individu untuk bereksplorasi 

dengan lingkungan dan attachment membentuk dasar hubungan serta 

berpengaruh terhadap masalah interpersonal (interpersonal problems) di 

kemudian hari (dalam Desmita, 2007; Horowitz, Rosenberg & Bartholomew, 

1993).  

Sebagai salah satu tugas perkembangan pada masa remaja yaitu 

mencapai hubungan baru dengan teman sebaya yang afektif, remaja perlu 

memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan pada orang lain. Hal ini 

bergantung pada kapasitas mereka untuk mengungkapkan diri dengan tepat—

untuk berbagi perasaan, pikiran, dan keinginan (Parker & Gottman, 1989; 

Sullivan, 1953 dalam Bauminger et al, 2008). 

Kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikiran-pikiran dan 

perasaan-perasaan kepada orang lain (self-disclosure) adalah keterampilan 

sosial dasar dan salah satu faktor penting untuk mengembangkan hubungan 

interpersonal (dalam Wei, Russell, & Zakalik, 2005; Regan, 2011). 

Pengertian pengungkapan diri (self-disclosure) menurut Jourard (1971) 

adalah suatu perilaku yang merupakan manifestasi diri, yang menunjukkan 

diri sendiri sehingga orang lain dapat mengerti apa yang sedang diri rasakan. 

Selanjutnya, ditambahkan oleh Johnson (dalam Nurhayati, 2011), bahwa 

dalam melakukan pengungkapan diri yang efektif, harus terjalin secara timbal 

balik antara orang satu dengan yang lainnya.  

Penelitian Wei dkk. (2005) yang berjudul “Adult Attachment, Social 

Self-Efficacy, Self-disclosure, Loneliness, and Subsequent Depression for 
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Freshman College Students” menemukan bahwa kenyamanan saat melakukan 

self-disclosure dipengaruhi oleh jenis attachment yang terbentuk; individu 

dengan avoidance attachment menunjukkan self-disclosure pada tingkat 

rendah yang menjadi mediator terhadap perasaan kesepian. 

Penelitian Welch & Houser (2010) menambahkan bahwa self-disclosure 

mempengaruhi keterbukaan, kejujuran, dan kedalaman dari hubungan 

attachment; individu dengan secure attachment (sebagai hasil dari hubungan 

dengan orang tua dan pertemanan) menujukkan harapan, self-disclosure dan 

kepuasan hubungan pada tingkat yang lebih tinggi. 

Anak yang memiliki attachment tinggi memiliki kemampuan 

komunikasi interpersonal yang baik, yaitu dapat membentuk dan menjaga 

hubungan baik antar individu, dapat menyampaikan pengetahuan atau 

informasi yang diterima, dan lebih mengekspresikan emosi; sedangkan 

avoidant attachment (attachment rendah) memiliki hubungan negatif atas 

maksud (tujuan), kejujuran, kedalaman (depth), jumlah (amount) dan valensi 

dari pengungkapan diri (self-disclosure)” (Widawati & Budiani, 2012 

Ducharme, Doyle, & Markiewicz, 2002; Mount, 2005). 

Hasil penelitian Rohmahwati (2010) yang berjudul “Hubungan antara 

Secure Attachment dan Dukungan Sosial dengan Self Disclosure pada Santri 

Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta”, menguatkan penelitian-penelitian 

sebelumnya bahwa semakin tinggi secure attachment yang diperoleh dari 

hubungan dengan orang tua dan remaja, maka semakin meningkatkan self-

disclosure. 

Pada remaja yang tinggal di panti asuhan, figur yang diharapkan menjadi 

pengganti orang tua untuk dapat memberikan rasa aman, kepercayaan, dan 

kasih sayang yang dibutuhkan oleh remaja adalah dari pengasuh. Jika remaja 

memiliki rasa percaya sebagai salah satu aspek dari hubungan attachment 

pada pengasuh, maka ia juga akan memiliki rasa percaya terhadap orang lain; 

dengan demikian, ia akan rela untuk melakukan pengungkapan diri (self-

disclosure) sebagai aspek penting dalam kehidupan sosial dan hubungan 

interpersonal dengan orang lain.  
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Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara attachment pada pengasuh dengan self-disclosure 

remaja yang tinggal di Panti Sosial Asuhan Anak Wisma Putra Bandung. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara 

attachment pada pengasuh dengan self-disclosure remaja di Panti Sosial 

Asuhan Anak Wisma Putra Bandung?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan 

antara attachment pada pengasuh dengan self-disclosure remaja di Panti Sosial 

Asuhan Anak Wisma Putra Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu, manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Memperkaya khazanah ilmu mengenai attachment yang terbentuk 

antara pengasuh dan remaja di Panti Asuhan Sosial Anak. 

b. Memperkaya khazanah ilmu mengenai self-disclosure remaja di Panti 

Asuhan Sosial Anak. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Memberi sumbangan pemikiran bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak dalam menyusun pedoman pengasuhan terutama mengenai 

attachment dan self-disclosure. 

b. Memberi sumbangan pemikiran bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak mengenai pentingnya attachment pada pengasuh yang bisa 
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mendukung remaja dalam mencapai tugas perkembangannya yaitu 

menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. 

c. Dapat menjadi data tambahan untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya mengenai attachment maupun self-disclosure di Panti 

Sosial Asuhan Anak. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi, maka 

disajikan  beberapa garis besar sistematika penulisan skripsi, yaitu: 

JUDUL 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

UCAPAN TERIMA KASIH 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK 

DAFTAR LAMPIRAN 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah penelitian, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi.  

Bab II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari masalah yang 

menjadi objek penelitian. Teori yang dijabarkan adalah mengenai pengertian 

attachment, self-disclosure, masa remaja, dan hubungan attachment pada 

pengasuh terhadap self-disclosure. Pada bab ini juga dipaparkan hipotesis 

penelitian. 

Bab III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan identifikasi variabel penelitian, definisi operasional 

variabel penelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, metode 

pengumpulan data, uji coba instumen, dan metode analisis data.  
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Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian yang disertai dengan intepretasi. Pada bab 

ini juga dipaparkan pembahasan hasil penelitian.  

Bab V : SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang 

diungkapkan berdasarkan hasil penelitian. Pembahasan mengenai kesesuaian 

maupun ketidaksesuaian antara data penelitian yang diperoleh dengan teori 

yang ada dan saran penelitian yang meliputi saran praktis dan saran untuk 

penelitian selanjutnya.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


