
PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN 

ATTACHMENT     (KELEKATAN)ATTACHMENT     (KELEKATAN)ATTACHMENT     (KELEKATAN)ATTACHMENT     (KELEKATAN)



Perkembangan dari Attachment Perkembangan dari Attachment 

(kelekatan)(kelekatan)

�� KitaKita harusharus memakaimemakai orangorang yangyang
khususkhusus didi dalamdalam kehidupankehidupan yangyang dapatdapat
membimbingmembimbing anakanak--anakanak untukuntuk
merasakanmerasakan rasarasa senangsenang .. ApabilaApabila kitakitamerasakanmerasakan rasarasa senangsenang .. ApabilaApabila kitakita
berinteraksiberinteraksi dengandengan
mereka,menenangkanmereka,menenangkan merekamereka padapada
saatsaat sedangsedang stressstress.. BagaimanaBagaimana menjadimenjadi
orangorang tuatua asuhasuh bayi,bayi, agaragar merekamereka
mendapatkanmendapatkan perhatianperhatian khususkhusus..



FreudFreud menyarankanmenyarankan bahwabahwa ikatanikatan

emosionalemosional bayibayi dengandengan ibunyaibunya harusharusemosionalemosional bayibayi dengandengan ibunyaibunya harusharus

mendahulukanmendahulukan ikatanikatan dasardasar yangyang eraterat..



Adapun cara memberikan kepuasan Adapun cara memberikan kepuasan 

dengan menggendong bayi tersebut  dengan menggendong bayi tersebut  

(meninabobokannya), para bayi (meninabobokannya), para bayi 

diberikan sentuhan yang sangat lembut, diberikan sentuhan yang sangat lembut, 

senyuman yang hangat, dan katasenyuman yang hangat, dan kata-- kata kata senyuman yang hangat, dan katasenyuman yang hangat, dan kata-- kata kata 

yang lemah lembut karena di setiap yang lemah lembut karena di setiap 

peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa mempunyai hubungan dengan 

keadaan  yang nyaman.keadaan  yang nyaman.



laporan psychoanalitic atas laporan psychoanalitic atas 

attachment bahwa sebagian besar attachment bahwa sebagian besar 

berkata tentang kontribusi perhatian berkata tentang kontribusi perhatian 

kecil sangat penting diberikan kecil sangat penting diberikan kecil sangat penting diberikan kecil sangat penting diberikan 

kepada karakter bayi.kepada karakter bayi.



4 fase mengembangkan 4 fase mengembangkan 

attacment(kelekatan) :attacment(kelekatan) :



11
FaseFase prepre attachmentattachment (kelekatan)(kelekatan) (dari(dari lahirlahir
sampaisampai 66 minggu)minggu) membangunkanmembangunkan isyaratisyarat ::
BayiBayi sudahsudah mulaimulai Tersenyum,Tersenyum, menangis,menangis, dandan
menatapmenatap kedalamkedalam matamata orangorang dewasadewasamenatapmenatap kedalamkedalam matamata orangorang dewasadewasa
MembantuMembantu membantumembantu membawamembawa bayibayi yangyang
barubaru lahirlahir kedalamkedalam hubunganhubungan yangyang lebihlebih akrabakrab
dengandengan orangorang lainlain..
PadaPada umurumur iniini bayibayi sudahsudah mengenalimengenali suarasuara dandan
senyumansenyuman ibunyaibunya..



22

�� FaseFase didalamdidalam pembentukanpembentukan attacmentattacment

(kelekatan)(kelekatan) ((66 mingguminggu sampaisampai 66--88 bulan)bulan).. PadaPada

saatsaat iniini bayibayi meresponmerespon berbedaberbeda memberimemberi

perhatianperhatian kepadakepada yangyang dikenaldikenal daridari padapada orangorangperhatianperhatian kepadakepada yangyang dikenaldikenal daridari padapada orangorang

lainlain contohcontoh bayibayi tersenyumtersenyum ,, tertawatertawa ,, dandan

mengocehmengoceh dengandengan bebasbebas dengandengan ibunyaibunya dandan

dengandengan cepatcepat menenangkannyamenenangkannya.. TetapiTetapi

walaupunwalaupun begitubegitu bayibayi belumbelum bisabisa memprotesmemprotes

apabilaapabila ibunyaibunya meninggalkannyameninggalkannya..



33

FaseFase “clear“clear –– cutcut ““ attachmentattachment (kelekatan)(kelekatan) ((66--88
bulanbulan sampaisampai

1818 bulanbulan –– 22 tahun)tahun)

BentukBentuk daridari pengertianpengertian bahwabahwa pemberianpemberianBentukBentuk daridari pengertianpengertian bahwabahwa pemberianpemberian

perhatianperhatian yangyang berlanjutberlanjut adaada ketikaketika tidaktidak

terlihatterlihat daridari dalam,bayidalam,bayi belumbelum menguasaimenguasai

objekobjek tetapitetapi bayibayi sudahsudah mulaimulai merasakanmerasakan
ketikaketika

terpisahterpisah dengandengan ibunyaibunya..



44

�� Pembentukan atas hubungan timbal balik (18 Pembentukan atas hubungan timbal balik (18 

bulan bulan –– 2 tahun lebih)Di akhir tahun kedua 2 tahun lebih)Di akhir tahun kedua 

pertumbuhan yang sangat cepat di dalam pertumbuhan yang sangat cepat di dalam 

gambaran dan menyuruh  anak untuk belajar gambaran dan menyuruh  anak untuk belajar gambaran dan menyuruh  anak untuk belajar gambaran dan menyuruh  anak untuk belajar 

berjalan untuk mengetahui faktor orang tua berjalan untuk mengetahui faktor orang tua 

datang dan pergi,bayi pun mulai menegosiasikan datang dan pergi,bayi pun mulai menegosiasikan 

dalam pemberian perhatian dari orang tuanya.dalam pemberian perhatian dari orang tuanya.



KEAMANAN  DARI KEAMANAN  DARI 

ATTACHMENTATTACHMENT
BayiBayi menggunakanmenggunakan orangorang tuatua sebagaisebagai

dasardasar kemanannyakemanannya ketikaketika dipisahkandipisahkan

daridari orangorang tuanyatuanya bayibayi mungkinmungkin atauatau

tidaktidak mungkinmungkin menangismenangis ,, tetapitetapi jikajika

bayibayi menangismenangis harusharus langsunglangsung diberikandiberikan

kepadakepada orangorang tuanyatuanya ,, dandan ketikaketika orangorangkepadakepada orangorang tuanyatuanya ,, dandan ketikaketika orangorang

tuanyatuanya pergipergi dandan hadirhadir kembalikembali disisnyadisisnya

bayibayi cepatcepat memanggilmemanggil ,, lalulalu parapara bayibayi

akanakan mengurangimengurangi tangisannyatangisannya dengandengan

segera,segera, 6565 persenpersen bayibayi daridari amerikaamerika

memperlihatkanmemperlihatkan sepertiseperti iniini..



KURANG MEMBANGUN KURANG MEMBANGUN 

ATTACHMENT (KELEKATAN)ATTACHMENT (KELEKATAN)

Semua bayi tidak sama pada orang tuanya ketika dia Semua bayi tidak sama pada orang tuanya ketika dia 
hadir, ketika dia pergi mereka biasanya tidak hadir, ketika dia pergi mereka biasanya tidak 

sedih dan reaksi mereka biasa saja antara orang sedih dan reaksi mereka biasa saja antara orang 
tuanya dengan orang asing yang bayi tidak kenal tuanya dengan orang asing yang bayi tidak kenal tuanya dengan orang asing yang bayi tidak kenal tuanya dengan orang asing yang bayi tidak kenal 
datang. Pada saat mereka berkumpul bayi akan datang. Pada saat mereka berkumpul bayi akan 

menunjukan  reaksi menghidar, dan ketika menunjukan  reaksi menghidar, dan ketika 
digendong oleh orangtuanya , orang tuanya sering digendong oleh orangtuanya , orang tuanya sering 

gagal untuk memepegang  erat, 20 persen  bayi gagal untuk memepegang  erat, 20 persen  bayi 
amerika serikat memperlihatkan seperti ini.amerika serikat memperlihatkan seperti ini.



PERISTIWA DALAM SITUASI YANG PERISTIWA DALAM SITUASI YANG 

TIDAK BIASATIDAK BIASA
PERISTIWAPERISTIWA KEJADIANKEJADIAN PERILAKU KASIH PERILAKU KASIH 

SAYANG YANG SAYANG YANG 

DIAMATIDIAMATI

11 Orang yang mengadakan Orang yang mengadakan 

penelitian penelitian 

memperkenalkan ruang memperkenalkan ruang 

bermain kepada orang tua bermain kepada orang tua 

22

33

bermain kepada orang tua bermain kepada orang tua 

dan anaknya kemudian dan anaknya kemudian 

pergi.pergi.

Orang tua duduk ketika Orang tua duduk ketika 

anakanak--anak bermain anak bermain 

dengan mainannya.dengan mainannya.

Orang asing masuk, Orang asing masuk, 

duduk kemudian duduk kemudian 

bebincangbebincang--bincang bincang 

dengan orang tua.dengan orang tua.

Orang tua sebagai Orang tua sebagai 

pelindung si anakpelindung si anak

Reaksi terhadap orang Reaksi terhadap orang 

dewasa yang tidak dikenaldewasa yang tidak dikenal



44 Orang tua Orang tua 

meninggalkan meninggalkan 

ruangan. Si orang ruangan. Si orang 

asing asing 

memperhatikan si memperhatikan si 

anak dan membuat anak dan membuat 

si anak merasa si anak merasa 

nyaman.nyaman.

Orang tua kembali, Orang tua kembali, 

Kegelisahan saat Kegelisahan saat 

tidak bersama orang tidak bersama orang 

tuatua

55

Orang tua kembali, Orang tua kembali, 

menyapa si anak, menyapa si anak, 

membuatnya membuatnya 

nyaman jika perlu. nyaman jika perlu. 

Orang asing Orang asing 

meninggalkan meninggalkan 

ruangan.ruangan.

Reaksi ketika Reaksi ketika 

kembali bersama kembali bersama 

orang tuaorang tua



66

77

88

Orang tua Orang tua 

meninggalkan meninggalkan 

ruangan.ruangan.

Orang asing masuk Orang asing masuk 

dan membuat si dan membuat si 

anak nyaman.anak nyaman.

Orang tua kembali, Orang tua kembali, 

menyapa si anak, menyapa si anak, 

Kegelisahan saat tidak Kegelisahan saat tidak 

bersamabersama

Kemampuan untuk bisa Kemampuan untuk bisa 

ditenangkan oleh orang ditenangkan oleh orang 

asingasing

Reaksi ketika kembali Reaksi ketika kembali 

bersama orang tuabersama orang tuamenyapa si anak, menyapa si anak, 

memberikan memberikan 

kenyamanan bila kenyamanan bila 

perlu kemudian perlu kemudian 

mencoba mencoba 

mengalihkan mengalihkan 

perhatian si anak perhatian si anak 

kembali pada kembali pada 

mainannya.mainannya.

bersama orang tuabersama orang tua



Penolakan Penolakan atas attachment atas attachment 

(kelekatan)(kelekatan)

�� SebelumSebelum berpisah,berpisah, anakanak--anakanak seringkaliseringkali

mencarimencari kedekatankedekatan dengandengan orangorang tuatua akanakan

tetapitetapi terkadangterkadang merekamereka tidaktidak dapatdapat

menemukannya,menemukannya, sehinggasehingga ketikaketika orangorang tuatuamenemukannya,menemukannya, sehinggasehingga ketikaketika orangorang tuatua

kembali,kembali, merekamereka menunjukkanmenunjukkan rasarasa marah,marah,

perilakuperilaku menentang,menentang, kadangkadang--kadangkadang

memukulmemukul atauatau mendorongmendorong..,, terusterus menangis,menangis,

terdiam,terdiam, sertaserta sulitsulit ditenangkanditenangkan



Kebingungan atas Kebingungan atas attachment attachment 

�� PolaPola iniini menunjukkanmenunjukkan rasarasa tidaktidak amanaman yangyang besarbesar.. KetikaKetika
bertemubertemu kembalikembali dengandengan orangorang tua,tua, anakanak--anakanak iniini menunjukkanmenunjukkan
perilakuperilaku menentangmenentang dandan bingungbingung.. MerekaMereka bisabisa sajasaja SebagianSebagian
besarbesar anakanak menunjukkanmenunjukkan kebingungankebingungan merekamereka dengandengan ekspresiekspresi
wajahwajah bingung,bingung, sebagiansebagian lagilagi menunjukkannyamenunjukkannya dengandengan
berpalingberpaling ketikaketika digendongdigendong atauatau menampilkanmenampilkan emosiemosi yangyang datardatar
dandan tertekan,tertekan, menunjukkanmenunjukkan posisiposisi tubuhtubuh yangyang kakukaku dandan anehanehdandan tertekan,tertekan, menunjukkanmenunjukkan posisiposisi tubuhtubuh yangyang kakukaku dandan anehaneh
ketikaketika mendekatimendekati orangorang tuatua.. ReaksiReaksi anakanak--anakanak dalamdalam SituasiSituasi
yangyang TidakTidak BiasaBiasa sangatsangat mencerminkanmencerminkan bagaimanabagaimana sisi anakanak
menjadikanmenjadikan orangorang tuatua sebagaisebagai peindungpeindung merekamereka dandan reaksireaksi
merekamereka ketikaketika ditinggalkanditinggalkan dandan bertemubertemu kembalikembali dengandengan orangorang
tuatua merekamereka didi rumahrumah (Blanchard(Blanchard && Main,Main, 19791979;; PedersonPederson &&
Moran,Moran, 19961996))..

�� MetodeMetode yangyang lebihlebih efisienefisien salahsalah satunyasatunya adalahadalah AttachmentAttachment QQ--
SortSort.. MetodeMetode iniini cocokcocok untukuntuk anakanak--anakanak berusiaberusia antaraantara 11 sampaisampai
55 tahuntahun



STABILITAS STABILITAS ATTACHMENTATTACHMENT

�� AnakAnak--anakanak yangyang diberidiberi kkelekatanelekatan yangyang amanaman
lebihlebih seringsering menjagamenjaga keadaankeadaan kasihkasih sayangsayang
merekamereka daripadadaripada anakanak--anakanak yangyang merasamerasa tidaktidak
aman,aman, yangyang hubunganhubungan dengandengan orangorang tuatua
merekamereka bisabisa dikatakandikatakan mudahmudah rusakrusak dandan tidaktidak
jelasjelas.. PengecualianPengecualian daridari kecenderungankecenderungan iniini
merekamereka bisabisa dikatakandikatakan mudahmudah rusakrusak dandan tidaktidak
jelasjelas.. PengecualianPengecualian daridari kecenderungankecenderungan iniini
adalahadalah terabaikannyaterabaikannya kasihkasih sayangsayang——polapola yangyang
tidaktidak amanaman yangyang jugajuga stabilstabil sepertiseperti halnyahalnya
kasihkasih sayangsayang yangyang aman,aman, dengandengan hampirhampir 7070
persenpersen adaada dalamdalam kelompokkelompok iniini selamaselama tahuntahun
keduakedua (Barnett,(Barnett, GanibanGaniban && Cicchetti,Cicchetti, 19991999;;
HesseHesse && Main,Main, 20002000))..



PERBEDAAN BUDAYAPERBEDAAN BUDAYA

LintasLintas budayabudaya menunjukkanmenunjukkan bahwabahwa polapola
kasihkasih sayangsayang dapatdapat diinterpretasikandiinterpretasikan secarasecara
berbedaberbeda dalamdalam budayabudaya lainlain.. (Grossmann,(Grossmann,
dkkdkk..,, 19851985))..

KendatipunKendatipun dengandengan perbedaanperbedaan budayabudaya dandan
lainnya,lainnya, polapola rasarasa amanaman tetaptetap menjadimenjadi
pengelompokkanpengelompokkan kasihkasih sayangsayang yangyang umumumum
didi semuasemua masyarakatmasyarakat yangyang telahtelah ditelitiditeliti
hinggahingga saatsaat iniini (van(van IjzendoornIjzendoorn && Sagi,Sagi,
19991999))..



FAKTORFAKTOR--FAKTOR YANG FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEAMANAN MEMPENGARUHI KEAMANAN 

DARI DARI ATTACHMENTATTACHMENT

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanaFaktor yang dapat mempengaruhi keamanan n 

dari dari kelekatankelekatan::

(1) (1) kesempatan untuk menetapkan kesempatan untuk menetapkan 

hubungan hubungan yang dekatyang dekathubungan hubungan yang dekatyang dekat

(2) (2) kualitas kualitas kelekatankelekatan

(3) (3) karakteristik anakkarakteristik anak

(4) (4) konteks keluarga, termasuk model kerja konteks keluarga, termasuk model kerja 

internal orang tua.internal orang tua.



KESEMPATAN MEMBERIKAN KESEMPATAN MEMBERIKAN 

ATTACHMENTATTACHMENT
PengaruhPengaruh yangyang kuatkuat daridari ketergantunganketergantungan anakanak
terhadapterhadap parapara pemberipemberi kkelekatanelekatan yangyang telahtelah
dikenaldikenal terlihatterlihat jelasjelas ketikaketika merekamereka tidaktidak bisabisa
memberikannyamemberikannya..

MeskipunMeskipun pengawasanpengawasan hinggahingga usiausia dewasadewasaMeskipunMeskipun pengawasanpengawasan hinggahingga usiausia dewasadewasa
perluperlu dipastikan,dipastikan, hasilhasil--hasilhasil iniini tetaptetap membukamembuka
kemungkinankemungkinan dimanadimana perkembanganperkembangan yangyang
benarbenar--benarbenar normalnormal bergantungbergantung padapada
penetapanpenetapan ikatanikatan yangyang dekatdekat dengandengan parapara
pengasuhpengasuh selamaselama tahuntahun--tahuntahun awalawal hiduphidup
merekamereka..



KUALITAS PEMBERIAN KUALITAS PEMBERIAN 

ATTACHMENTATTACHMENT
�� PPemberianemberian kkelekatanelekatan yangyang sensitifsensitif membedakanmembedakan antaraantara bayibayi--bayibayi yangyang

diberidiberi kkelekatanelekatan yangyang amanaman dengandengan yangyang tidaktidak.. BerdasarkanBerdasarkan hasilhasil

penlitian,penlitian, penelitipeneliti melaporkanmelaporkan bahwabahwa tingkatantingkatan dimanadimana kaumkaum ibuibu

memberikanmemberikan responrespon langsung,langsung, konsistenkonsisten dandan tepattepat kepadakepada anakanak dandan

menggendongnyamenggendongnya dengandengan lembutlembut dandan hatihati--hatihati secarasecara umumumum

berhubunganberhubungan dengandengan amannyaamannya kasihkasih sayangsayang (Atkinson(Atkinson dkkdkk..,, 20002000;; DeDe

WolffWolff && vanvan Ijzendoorn,Ijzendoorn, 19971997)).. Sebaliknya,Sebaliknya, anakanak--anakanak yangyang menerimamenerima

kasihkasih sayangsayang yangyang tidaktidak amanaman cenderungcenderung memilikimemiliki ibuibu yangyang jarangjarangkasihkasih sayangsayang yangyang tidaktidak amanaman cenderungcenderung memilikimemiliki ibuibu yangyang jarangjarang

terlibatterlibat dalamdalam hubunganhubungan fisik,fisik, memeliharamemelihara anakanak--anakanak dengandengan payah,payah,

berperilakuberperilaku datardatar dandan kadangkadang--kadangkadang negatif,negatif, penuhpenuh kebenciankebencian dandan

penolakanpenolakan (Ainsworth(Ainsworth dkkdkk..,, 19781978;; Isabella,Isabella, 19931993;; PedersonPederson && Moran,Moran,

19961996))..

�� BentukBentuk komunikasikomunikasi khususkhusus yangyang disebutdisebut sinkronisinkroni interaksiinteraksi

memisahkanmemisahkan pengalamanpengalaman bayibayi yangyang amanaman dengandengan yangyang tidaktidak (Isabella(Isabella

&& Belsky,Belsky, 19911991;; Kochanska,Kochanska, 19981998))..



KARAKTERISTIK PADA BAYIKARAKTERISTIK PADA BAYI

karakter bayi di bentuk melalui hubungan dengan karakter bayi di bentuk melalui hubungan dengan 

setiap orang tua dan dengan perawatan yang setiap orang tua dan dengan perawatan yang 

profesionalprofesionalprofesionalprofesional



Gejala stres umum pada bayi (rasa frustrasi yang Gejala stres umum pada bayi (rasa frustrasi yang 

singkat seperti terus menangis dan teriak) dengan singkat seperti terus menangis dan teriak) dengan 

gejala kekacauan/disorientasi ketika menghadapi gejala kekacauan/disorientasi ketika menghadapi 

situasi asingsituasi asing



“KEADAAN KONDISI “KEADAAN KONDISI 

KELUARGA”KELUARGA”
Adanya hubungan kebersamaan dan gotong Adanya hubungan kebersamaan dan gotong 

royong,serta kelekatan dari pasangan orang tua royong,serta kelekatan dari pasangan orang tua 

dalam perawatan dan pengasuhan anak,akan dalam perawatan dan pengasuhan anak,akan 

mengurangi stres di dalam keluarga terhadap mengurangi stres di dalam keluarga terhadap mengurangi stres di dalam keluarga terhadap mengurangi stres di dalam keluarga terhadap 

rasa aman rasa aman 



“MODEL ORANG TUA PEKERJA “MODEL ORANG TUA PEKERJA 

INTERNAL KEHIDUPAN “INTERNAL KEHIDUPAN “

Orang tua model pekerja internal yang negatif Orang tua model pekerja internal yang negatif 

dapat melemahkan hubungan rasa aman anak dapat melemahkan hubungan rasa aman anak 

terhadap rasa amannya sendiri terhadap rasa amannya sendiri terhadap rasa amannya sendiri terhadap rasa amannya sendiri 



Hubungan Masalah Ibu Model Hubungan Masalah Ibu Model 

Pekerja terhadap Rasa Aman bagi Bayi Pekerja terhadap Rasa Aman bagi Bayi 



Jenis Ibu Model PekerjaJenis Ibu Model Pekerja DeskripsiDeskripsi Klasifikasi Masalah pada Klasifikasi Masalah pada 

BayiBayi

Autonomous/Autonomous/SecureSecure

(kemandirian dan rasa (kemandirian dan rasa 

aman)aman)

Ibu model ini menunjukkan Ibu model ini menunjukkan 

objektivitas dan keseimbangan objektivitas dan keseimbangan 

dalam membahas pengalaman dalam membahas pengalaman 

anak mereka. apakah mereka anak mereka. apakah mereka 

positif  atau negatif. Mereka positif  atau negatif. Mereka 

tidak mengidealkan orangtua tidak mengidealkan orangtua 

dan tidak merasa marah tentang dan tidak merasa marah tentang 

masa lalu. Penjelasan mereka masa lalu. Penjelasan mereka 

masuk akal dan dapat dipercaya.masuk akal dan dapat dipercaya.

SecureSecure

(aman)(aman)

DissmisingDissmising

(rasa kehilangan)(rasa kehilangan)

Para ibu mendevaluasikan Para ibu mendevaluasikan 

pentingnya hubungan masalah pentingnya hubungan masalah 

mereka. Mereka cenderung mereka. Mereka cenderung 

mengidealkan orangtua mereka mengidealkan orangtua mereka 

tanpa mampu untuk mengambil tanpa mampu untuk mengambil 

pengalaman yang spesifik. Apa pengalaman yang spesifik. Apa 

yang mereka lakukan adalah yang mereka lakukan adalah 

penarikan kembali apa yang penarikan kembali apa yang 

telah dibahas secara intelektual, telah dibahas secara intelektual, 

dengan sedikit emosidengan sedikit emosi

AvoidantAvoidant

(dihindari)(dihindari)



OverinvolvedOverinvolved

(sikap terlalu melibatkan (sikap terlalu melibatkan 
diri)diri)

Ibu ini berbicara tentang Ibu ini berbicara tentang 

pengalaman mereka kepada pengalaman mereka kepada 

anak dengan sangat anak dengan sangat 

beremosi, kadangberemosi, kadang--kadang kadang 

mengekspresikan kemarahan mengekspresikan kemarahan 

terhadap orangtua mereka. terhadap orangtua mereka. 

Mereka tampak kewalahan Mereka tampak kewalahan 

dan bingung tentang dan bingung tentang 

awal/sumber masalah dan awal/sumber masalah dan 

tidak dapat tidak dapat 

membicarakannya dengan membicarakannya dengan 

tegastegas

ResistantResistant
(resisten)(resisten)

UnersolveUnersolve

(masalah yang tidak (masalah yang tidak 

selesai)selesai)

Ibu ini menunjukkan salah Ibu ini menunjukkan salah 

satu dari tiga pola satu dari tiga pola 

karakteristik lainnya. Pada karakteristik lainnya. Pada 

saat yang sama, mereka saat yang sama, mereka 

menyebabkan kekacauan menyebabkan kekacauan 

dan kebingungan dalam cara dan kebingungan dalam cara 

mengatasi masalah ketika mengatasi masalah ketika 

menghadapi kehilangan menghadapi kehilangan 

orang yang dicintai atau orang yang dicintai atau 

menghadapi pengalaman menghadapi pengalaman 

fisik atau seksual yang fisik atau seksual yang 

sedang dibahas.sedang dibahas.

DisorganizedDisorganized
(kacau/bingung)(kacau/bingung)



Beberapa masalah peran khusus seorang Beberapa masalah peran khusus seorang 

ayahayah

Ayah adalah figur yang penting dalam Ayah adalah figur yang penting dalam 

kehidupan bayi untuk membangun kehidupan bayi untuk membangun kehidupan bayi untuk membangun kehidupan bayi untuk membangun 

hubungan dengan anak setelah ia lahirhubungan dengan anak setelah ia lahir



PENGEMBANGAN KEMUDIAN PENGEMBANGAN KEMUDIAN 

TERLAMPIRTERLAMPIR

Menurut teori psikoanalitis dan ethological, Menurut teori psikoanalitis dan ethological, 

perasaan yang mendalam dari kelekatan dan perasaan yang mendalam dari kelekatan dan 

keamanan yang diakibatkan oleh suatu keamanan yang diakibatkan oleh suatu 

hubungan terlampir yang sehat yang mendukung hubungan terlampir yang sehat yang mendukung hubungan terlampir yang sehat yang mendukung hubungan terlampir yang sehat yang mendukung 

suatu aspek dari pengembangan psikologissuatu aspek dari pengembangan psikologis



PENGARUH BUDAYAPENGARUH BUDAYA

Di afrika, para ayah memberikan lebih banyak Di afrika, para ayah memberikan lebih banyak 

waktu kepada bayi waktu kepada bayi –– bayi dibanding pada bayi dibanding pada 

mayarakat yang dikenal lainmayarakat yang dikenal lain



APAKAH ANAK PEDULI DI MASA KANAKAPAKAH ANAK PEDULI DI MASA KANAK--

KANAK YANG MENGANCAM KEAMANAN KANAK YANG MENGANCAM KEAMANAN 

DAN PENYESUAIAN KEMUDIANNYA?DAN PENYESUAIAN KEMUDIANNYA?

Peneliti menyarankan bahwa bayi Amerika Peneliti menyarankan bahwa bayi Amerika 

yang di tempatkan dalam memperdulikan yang di tempatkan dalam memperdulikan 

waktu penuh anak sebelum usia 12 bulan, waktu penuh anak sebelum usia 12 bulan, 

hal ini  berarti bahwa bayi hal ini  berarti bahwa bayi –– bayi mengalami bayi mengalami hal ini  berarti bahwa bayi hal ini  berarti bahwa bayi –– bayi mengalami bayi mengalami 

penghindaran dari situasi asing dan penghindaran dari situasi asing dan 

pemisahan orang tua mereka.pemisahan orang tua mereka.



KEADAAN KELUARGAKEADAAN KELUARGA

Kondisi Kondisi ––kondisi keluarga mempengaruhi kondisi keluarga mempengaruhi 

keamanan,sebagian orang menanggapi keamanan,sebagian orang menanggapi 

lebih sedikit secara sensitif kepada bayi lebih sedikit secara sensitif kepada bayi ––

bayi mereka karena mereka menerima bayi mereka karena mereka menerima bayi mereka karena mereka menerima bayi mereka karena mereka menerima 

kepedulian dari ayah.kepedulian dari ayah.



MUTU DAN PERLUASAN DARI MUTU DAN PERLUASAN DARI 

KEPEDULIAN ANAKKEPEDULIAN ANAK

�� Kualitas kepedulian anak yang rendah Kualitas kepedulian anak yang rendah 

mungkin berperan untuk suatu tingkat yang mungkin berperan untuk suatu tingkat yang 

lebih tinggi antara bayi dan ibu lebih tinggi antara bayi dan ibu 

pekerja.Ketika NICHD  dicapai pada usia 4 pekerja.Ketika NICHD  dicapai pada usia 4 pekerja.Ketika NICHD  dicapai pada usia 4 pekerja.Ketika NICHD  dicapai pada usia 4 

,5 sampai 5  tahun; anak ,5 sampai 5  tahun; anak –– anak yang anak yang 

menghabiskan lebih banyak waktu dalam menghabiskan lebih banyak waktu dalam 

dunianya dinilai oleh orang tua beserta para dunianya dinilai oleh orang tua beserta para 

guru taman kanak guru taman kanak –– kanak tentang masalah kanak tentang masalah 

perilaku.perilaku.


