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Definisi : 
• Tali emosional yang mengikat 

kebersamaan seorang dengan 
orang yang lain melintasi ruang 
dan waktu. 

• kecenderungan yang stabil 
untuk mencari / 
mempertahankan kedekatan 
dengan sso sepanjang waktu, 
sifatnya spesifik, abstrak.

Contoh : 
- anak dg pengasuhnya (Ortu / baby 

sitter)
- Suami istri

ATTACHMENT = KELEKATAN EMOSI



Tingkah laku lekat 
• Variasi tl sso yang 

dinyatakan untuk mencari, 
menambah, 
mempertahankan 
kedekatan serta melalui 
komunikasi  dgn figur lekat

Contoh : 
• Bayi yang merasa asing 

akan mencari kontak 
dengan pengasuhnya 
(ayah/ibu)

• Bayi yang merasa akan 
dipisahkan akan menutup 
kontak dengan orang lain.



Separation Anxiety
Kecemasan berpisah



Tiga Tahap Perilaku:
• Fase protes (Protest phase) – menangis dan 

meminta ibu datang

• Fase menyerah (Phase of despair) – hilang 
harapan, menjadi apatis dan tidak tertarik pd org 
lain atau  mainan

• Fase melepaskan (Detachment phase) – terlihat 
mulai pulih, kembali bermain dengan mainannya 
tetapi hubungan dg ibu sdh berubah



Munculnya tl Lekat :
• Fisik tidak sehat
• Perilaku dan kedudukan ibu 

bertentangan dengan kedekatan
• Situasi/ orang dirasakan asing dan 

mengancam

Para peneliti umumnya meyakini 
bhw relasi awal anak dg ortunya 
akan mempengaruhi interaksi 
sosial dan persepsi ttg diri dan 
dunia sosial
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Pentingnya kelekatan bg 
perkembangan anak

• Sebagai dasar pengembangan 
sense of self (konsep diri)

• Kualitas kelekatan 
mempengaruhi perkembangan 
sosial dan emosional anak, 
pembentukan kepribadian dan 
kompetensi sosial

•Pengenalan diri sdh dimulai umur 2 th.
•Mjd awal pengembangan kesadaran 
emosi yaitu : rasa bangga, bersalah dan 
rasa malu.



Fungsi tingkah laku lekat 
• Kekuatan positif untuk bertahan hidup 

(survive) dan 
• Mendorong perkembangan yang normal



Figur lekat 

FL Tetap/Utama : 
• orang yang merespon 

terhadap kebutuhan-
kebutuhan anak, punya 
ketetapan status, ada 
hubungan biologis

• Contoh : ayah/ibu kandung
FL Pengganti : 
• tidak ada hubungan biologis 

dan perawatan fisik kurang
• Contoh : baby sitter



Variasi Figur Lekat

§ Ayah
§ Saudara
§ Kakek nenek
§ Pengasuh 

profesional



Pengembangan 
kelekatan dilakukan 
melalui
–proses belajar 
–pengalaman
–waktu
–perkembangan 

kemampuan 
kognitif anak

Syarat timbulnya perilaku 
lekat :
•dapat dijadikan rasa aman
•hubungan 

berkesinambungan
•Peka terhadap kebutuhan 

anak
•Dapat memenuhi 

kebutuhan anak



TEORI-TEORI
• Learning Theory (teori Belajar) : Pengukuh 

primer = makanan dan p. Sekunder = 
kehadiran ortu

• Teori Psikoanalisa (Freud) : Kepuasan thd 
dorongan oral

• Bowlby : attachment

• Ainsworth : secure attachment 

• Penelitian Harlow

• Teori Etologi (Karl Lorenz) 



Pandangan Freud thd 
hubungan ibu dg bayi

• Bayi lengket dan tergantung pd ibunya
• Bayi membutuhkan ibu untuk memuaskan 

dorongan biologis terutama pemberian makan –
dorongan secara oral

• Kebutuhan fisik lebih utama daripada kebutuhan 
sosial

• Bayi lekat dg ibu karena ibu menyediakan 
kebutuhan thd makan dan kehangatan serta 
pengurangan rasa sakit

• Bayi belajar bhw ibu adl sumber pemenuhan 
kepuasan



Konrad Lorenz (1903-1989)



Konrad Lorenz dan imprinting

• Etologi : Teori mengenai 
kebiasaan secara alami

• Anak bebek, angsa, ayam 
menirukan (imprinting) 
benda bergerak yg 
pertamakali dilihatnya dan 
menganggap sbg induk

• Bowlby : perilaku menangis, 
tersenyum, merangkak menuju 
seseorang pd bayi manusia 
mrpkn pola alami yg adaptif utk 
menerima perawatan org 
dewasa



Harlow (1959)

• Mematahkan teori bahwa 
bayi lekat pd orangtua 
karena mendpt kepuasan 
dari makanan yg diberikan

• Risetnya menunjukkan 
bhw anak monyet rhesus 
lebih memilih ibu handuk 
drpd ibu susu utk 
mendptkan kehangatan



• Anak monyet dipisahkan dari ibu 
kandungnya sejak lahir dan diberi 
dua ibu pengganti

• Satu ibu terbuat dari robot kawat 
yang menyediakan susu dan satu ibu 
lagi robot yang dibungkus oleh 
handuk hangat



Anak monyet mencari rasa aman 
pada Ibu handuk ketika merasakan 

bahaya dan cemas

Bayi monyet menjadikan ibu handuk 
sbg benteng aman (secure base) 

sebelum dan selama mengeksplorasi 
lingkungan


