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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DENGAN CIRI-CIRI SECURE 

ATTACHMENT DENGAN KECENDERUNGAN MENJADI LESBI PADA 

REMAJA DI ASRAMA PUTRI DAERAH SIDOARJO 

Ratna Puji Rahayu 

511304805  

Kecenderungan menjadi lesbi diartikan sebagai sebagai suatu gejala dari 

dua orang yang berjenis kelamin sama secara seksual merasa tertarik satu dengan 

yang lainnya dan keduanya terlibat dalam aktifitas seksual. Faktor yang 

melatarbelakangi kecenderungan menjadi lesbi salah satunya adalah individu 

dengan ciri-ciri secure attachment. Secure attachment mempunyai peranan 

penting dalam menentukan perilaku individu. Bagaimana individu memandang 

dirinya aman dan nyaman terhadap lingkungan sosialnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara individu dengan ciri-ciri secure attachment 

dengan kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek 

penelitian diambil dengan teknik  Accidental Sampling. Alat pengumpulan data 

yang digunakan adalah skala secure attachment dan skala kecenderungan menjadi 

lesbi. Analisis data menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil 

perhitungan menggunakan korelasi product moment menunjukkan korelasi rxy 

sebesar - 0,684 pada taraf signifikan p = 0,000 (p < 0,05). Artinya ada korelasi 

negatif yang signifikan antara secure attachment dengan kecenderungan menjadi 

lesbi. Selain itu berdasarkan hasil analisis data diketahui ada hubungan yang 

signifikan secara statistik antara secure attachment dengan kecenderungan 

menjadi lesbi. Kontribusi individu dengan ciri-ciri secure attachment terhadap 

kecenderungan menjadi lesbi dapat dilihat dari hasil kuadrat nilai korelasi (R2) 

atau koefisien determinan (R Square) sebesar 0,467 atau 46,7% yang berarti 

faktor secure attachment mempengaruhi kecenderungan menjadi lesbi. 

 

 

Kata kunci: Secure attachment, Kecenderungan Menjadi Lesbi. 
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ABSTRACT 

CORRELATION THE INDIVIDUAL WITH THE CHARACTERISTICS 

OF SECURE ATTACHMENT WITH A TENDENCY TO BE A LESBIAN 

IN ADOLESCENT GIRLS' DORMITORY AREA IN SIDOARJO 

Ratna Puji Rahayu 

511304805 

 

A tendency to become lesbians interpreted as a symptom of two people of the 

same sex to feel sexually attracted to each other and both engage in sexual 

activity. Factors underlying tendency to be a lesbian one of which is the individual 

with the characteristics of secure attachment. Secure attachment has an important 

role in determining individual behavior. How individuals view themselves safely 

and comfortably to the social environment. This study aims to determine the 

Correlation the individual and the characteristics of secure attachment with a 

tendency to be a lesbian in adolescent girls' dormitory area in Sidoarjo. The 

method in this study using a quantitative approach. The research subject was 

taken by accidental sampling technique. Data collection tool used is secure 

attachment scale and scale a tendency to become a lesbian. Data analysis using 

product moment correlation technique. The result of the calculation using the 

product moment correlation showed a correlation of r xy - 0.684 at significant 

level p = 0.000 (p <0.05). This means that there is a significant negative 

correlation between secure attachment with a tendency to become a lesbian. Also 

based on the results of data analysis is known to have a statistically significant 

relationship between secure attachment with a tendency to become a lesbian. 

Contributions individuals with secure attachment characteristics to become a 

lesbian tendencies can be seen from the square of the correlation (R2) or 

determinant coefficient (R Square) amounted to 0,467, or 46.7%, which means 

secure attachment factors influence the tendency to become a lesbian. 

 
 

Keywords: Secure attachment, Trends Become a dyke. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Homoseksual adalah wacana yang belakangan ini banyak menarik 

perhatian berbagai kalangan. Homoseksual diartikan sebagai suatu gejala dari dua 

orang yang berjenis kelamin sama merasa tertarik secara seksual satu dengan yang 

lain dan keduanya terlibat dalam aktifitas seksual (Soetjiningsih, 2004). 

 Lesbian adalah homoseksualitas dikalangan wanita (J.P.Chaplin, 2002). 

Lesbian berasal dari kata Lesbos, sebuah pulau yang penghuninya mencinta 

sesama perempuan serta tempat lahirnya Sappho yaitu penyair Yunani Kuno. 

Sappho banyak menulis syair – syair cinta terhadap sesama perempuan pada abad 

ketujuh sebelum Masehi. Puisi yang ditulis Sappho sekitar 2.600 tahun silam 

ditemukan tahun 2004 dan diluncurkan di London pada tahun 2005. Sajak – sajak 

tersebut berisikan ekspresi cinta terhadap kawan – kawan perempuannya di pulau 

Lesbos (https://messappho.wordpress.com). 

 Lesbi bukanlah hal yang baru, namun masyarakat kurang mengetahui 

kehadiran kaum lesbian, karena pada umumnya lesbi cenderung menutup diri 

rapat – rapat. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman kaum lesbi 

sudah mulai terbuka. Di pertelevisian sudah banyak yang menyoroti kehidupan 

homoseksual serta muncul individu yang berterus terang kepada publik tentang 

identitas seksualitasnya. Kemunculan lesbian bukan hanya tiba – tiba namun 

https://messappho.wordpress.com/
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faktor lain dari kebebasan berekspresi melalui media masa dalam bentuk 

pemberitaan atau hiburan seperti film, musik, dan televisi. 

Homoseksual atau Lesbi sebagai akibat dari terganggunya proses 

perkembangan pada masa anak - anak dalam orientasi seksual. Hal tersebut dapat 

terjadi karena lingkungan sosial kurang benar. Lingkungan yang kerap tidak 

memfasilitasi ataupun mendukung terbentuknya tahap – tahap perkembangan 

orientasi seksual. Orang tua juga tidak mampu melakukan peranannya secara 

optimal untuk dapat membentuk seksualitas yang sehat pada diri anak – anaknya.  

Terdapat beberapa penyebab terganggunya orientasi seksual yang salah 

dalam perkembangan anak. Pertama yaitu anak bertemu dengan orangtua yang 

otoriter dan bahkan menyakiti, sehingga anak menolak untuk mengidentifikasi 

figur tersebut. Kedua, anak mengalami keterbatasan kesempatan berinteraksi 

dengan orang dewasa yang berjenis kelamin berbeda serta situasi keluarga yang 

didominasi oleh jenis kelamin yang sama menyebabkan anak sulit belajar 

mengidentifikasi dari lawan jenis. Ketiga, orang tua yang menginginkan identitas 

gender dari anak yang tidak sesuai, sehingga anak menolak identitas gender dan 

terbiasa melakukan aktivitas yang diingikan orang tuanya. 

Masa anak-anak ke masa dewasa terjadinya suatu transisi, yaitu  transisi 

remaja. Fase dimana menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah di atur, 

mudah terangsang perasaannya, dan sebagainya (Sarwono, 2003). Remaja 

merupakan masa krisis identitas atau pencarian identitas. Identitas diri yang dicari 

remaja berupa usaha untuk menjelaskan tentang diri remaja tersebut (Hurlock, 

2000).  
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Remaja dalam masa krisis identitas perlu adanya dukungan dan 

bimbingan dari orang tua, sebab orang tua atau keluarga berfungsi untuk 

mengarahkan remaja pada pembentukan orientasi seksual dan identitas diri yang 

sesuai dengan norma – norma. Remaja dalam keluarga tentu tidak akan lepas dari 

masalah, karena remaja pasti berhubungan dengan anggota lain dalam keluarga 

yang tentunya berbeda-beda kebutuhannya. Ada masalah akibat hubungan anak-

orang tua, masalah karena hubungan ayah-ibu, masalah dengan saudara, masalah 

dengan sanak keluarga lain dan masalah-masalah sosiokultural seperti masalah 

keuangan. Masalah dalam keluarga juga dipengaruhi faktor lain seperti masalah 

seksual, penyalahgunaan obat dan alkohol serta kenakalan remaja (Sarwono 

dalam Adelina 2014). 

 Di Indonesia, menurut hasil penelitian dan penelusuran Yayasan 

Priangan Jawa Barat pada 2003 kasus homoseksual dikalangan pelajar remaja 

Bandung sudah tinggi. Bahkan 21% siswa SMP dan 35% siswa SMA disinyalir 

melakukan perbuatan homoseksual (http://www.inilah.com). Survei ini dipertegas 

lagi dengan adanya temuan dari Pelajar Islam Indonesia (PII) wilayah Jawa Barat. 

Setelah melakukan polling antara bulan September-November 2002 dengan 

menyebar angket sebanyak 400 lembar, hasilnya cukup mencengangkan. Sekitar 

75% pelajar dan mahasiswa di berbagai kota di Jawa Barat melakukan 

penyimpangan kategori kenakalan remaja. Mereka terlibat tawuran, narkotika dan 

penyimpangan perilaku seksual (Yusron, dkk 2012). Ada beberapa pendapat 

bahwa homoseksual merupakan suatu pilihan hidup yang dibuat – buat, sementara 

sebagian kalangan mengganggap salah satu penyebab seseorang menjadi lesbi 

http://www.inilah.com/
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atau gay karena masalah psikis tetapi faktor lingkungan yang banyak 

mempengaruhi seseorang untuk menjadi lesbi atau gay  (Hastaning dalam Hapsari 

2014). 

Menurut Soetjiningsih (2004), homoseksual adalah sebagai suatu gejala 

dari dua orang yang berjenis kelamin sama merasa tertarik secara seksual satu 

dengan yang lain dan keduanya terlibat dalam aktifitas seksual. Homoseksual 

merupakan seorang yang mengalami bangkitan emosi dan seksual terhadap lawan 

jenis. Gay istilah homoseksual pada laki – laki. Lesbian istilah homoseksual pada 

wanita. 

Pada kalangan lesbian terdapat pembagian jenis peran, yakni lesbian 

Butch dan lesbian Femme. lesbian Butch adalah tipe wanita yang memiliki peran 

sebagai laki – laki seperti dalam relasi heteroseksual. Butch dibagi menjadi dua 

tipe Soft Butch dan Strong Butch. Dikehidupan sehari – hari Soft Butch disebut 

dengan istilah Androgyne yang memiliki sifat feminin, berpakaian maskulin dan 

berperan sebagai seorang “laki – laki” baik dalam suatu hubungan dengan 

pasangannya, maupun saat berhubungan seks. Stone Butch sering kali disebut 

dengan Strong Butch yang berperan sebagai seorang “laki – laki” baik dalam 

suatu hubungan dengan pasangannya, maupun saat berhubungan seks. Lesbian 

Femme adalah tipe wanita yang berperan selayaknya wanita dalam peran 

heteroseksual. Femme yang berpakaian feminin selalu digambarkan rambut 

panjang dan berpakaian feminin (Adhiati, dalam Cupugu 2013). Lesbi banyak 

diperankan oleh pasangan wanita dengan penampilan tomboy dan perempuan 
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yang lebih feminin, namun tidak semua wanita berpenampilan tomboy dikatakan 

seorang lesbian. 

Beragam faktor penyebab munculnya sekelompok orang yang mengaku 

dan menujukkan status mereka sebagai seorang lesbian atau homoseksual. 

Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu menjadi 

homoseksual atau lesbian. Faktor pertama yaitu faktor hormonal yang dapat 

mempengaruhi seseorang berperilaku homoseksual atau lesbi yang dikarenakan 

kondisi hormon tidak sesuai pada dirinya.  

Lesbian ini terjadi karena ada hormon yang mempengaruhi yaitu 

fernomon, dan mereka tahu ciri khusus mana seorang lesbi atau gay, hal ini 

terlihat dari jalanya, bibirnya atau yang lainnya Faktor lingkungan juga dapat 

mempengaruhi perkembangan dalam pembentukan atau pemilihan orientasi 

seksual, misalnya bagaimana orang tua mengasuh anak, hubungan antara 

keluarga, lingkungan pergaulan pertemannan. (Hapsari, 2014). Banyak faktor 

yang mempengaruhi, salah satunya faktor coba – coba melakukan hubungan 

dengan sesama jenis dan merasa nyaman dengannya atau kemungkinan dari 

interaksi berbagai faktor yaitu faktor lingkungan (sosiokultural), biologis, dan 

faktor pribadi atau (psikologis). Jadi banyak penyebab dan harus ditelaah lebih 

lanjut, apa yang menjadi individu tersebut menjadi homoseksual (Clara dalam 

Hapsari 2014).  

Orientasi seksual dapat terbentuk pada saat remaja. Seorang remaja 

dikatakan sehat jika mampu mengidentifikasi  orang – orang dewasa yang berjenis 

kelamin berbeda pada dirinya. Remaja akan mengidentifikasi fungsi peran dari 
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lawan jenis dan memahami peran gender pada dirinya. Pada umumnya sumber 

identifikasi berasal dari orang tua atau figur lain signifikan yang memiliki 

kelekatan (attachment) bagi anak. Sumber identifikasi yang berpengaruh tidak 

hanya dari figur attachment lawan jenis  atau sosok ayah saja, namun juga sosok 

ibu juga mempengaruhi. Sehingga orientasi seksual remaja akan terbentuk dari 

belajar mengidentifikasi dan memahami dari jenis kelamin yang sama dan 

berbeda. 

Kelekakatan (attachment) pada manusia pertama kali terbentuk dari 

hubungan antara orang tua dengan anak atau ketergantungan antara dua orang 

secara emosional. Teori attachment yang diformulasikan oleh John Bowlby 

adalah teori yang membahas tentang hubungan antara orang tua dengan anak 

maupun hubungan dekat lainnya. Orang tua merupakan makhluk sosial pertama 

yang berinteraksi dengan bayinya. Orang tua atau keluarga tempat dimana anak 

belajar pertama kali mengenal lingkungan dan memperoleh dasar dalam 

membentuk kemampuan. Keluarga menjadi tempat yang paling penting bagi 

remaja dalam pembentukkan sosial dan emosional, khususnya kondisi remaja 

yang sedang memasuki masa perubahan atau transisi (Gunarsa & Gunarsa dalam 

Adelina 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Intan Puspitadesi dkk di SMAN 11 

Yogyakarta 2012, mengungkap bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

figur kelekatan orangtua dan intimacy dengan perilaku seksual pada remaja. Figur 

kelekatan orangtua sebanyak 15,5% berpengaruh sebagai faktor remaja 

berperilaku seksual. Sedangkan 84,5% merupakan faktor lain yang mempengaruhi 
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remaja berperilaku seksual seperti media pornografi dan pergaulan.(Adelina, 

2014).  

Remaja yang kurang mendapatkan pengasuhan atau perhatian yang 

cukup dari orang tuanya di rumah, maka remaja akan menuntut perhatian dari 

teman-teman sekitarnya, namun apabila perlindungan orang tua itu terlalu 

berlebihan maka akan cenderung kurang bertanggung jawab dan kurang mandiri 

(Yusuf dalam Mutmainah, 2016). Apabila remaja telah memperoleh kepuasan dari 

perilaku kelekatan pada masa kanak-kanak, remaja akan terus berusaha membina 

hubungan yang bersahabat dengan orang dewasa, teman dan terutama anggota 

keluarganya (Hurlock dalam Mutmainah, 2016) 

Remaja yang mendapatkan kelekatan (attachment) cukup dari figur 

attachmentnya, akan merasa aman (secure) dan lebih positif terhadap 

kelompoknya serta menunjukkan interes yang lebih besar di dalam mengajak 

bermain.  Sebaliknya remaja 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). Studi terhadap anak-anak prasekolah menunjukkan dengan jelas 

bahwa anak yang mendapatkan "secure attachment" lebih mampu menjalin relasi 

dengan anak lain daripada yang mengalami "insecure atttachment" (Matas, dalam 

Liliana 2009).  

Remaja dengan ciri secure attachment lebih banyak memiliki sikap 

hangat dalam berhubungan dengan orang lain. Remaja juga percaya kepada orang 
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yang disayangi, karena remaja yang secure attachment memiliki hubungan yang 

sangat dekat dan didasari oleh kasih sayang yang sangat kuat dengan keluarganya. 

Selain itu, remaja lebih nyaman bersama orang yang disayangi dan menghabiskan 

waktu bersama dengan orang-orang yang disayanginya seperti keluarganya. 

(Benokraitis dalam Maentiningsih, 2008). Syarat timbulnya rasa tenang yaitu 

ketika remaja mantap tinggal ditengah-tengah lingkungan keluarga. Remaja yang 

tinggal di atas tanah yang mantap dan menyambutnya dengan baik, hal ini dapat 

membantu perkembangan remaja sehingga bisa beradaptasi dengan 

lingkungannya. Sebaliknya, jika remaja hidup dan tinggal di tanah yang 

mengalami kegoncangan, maka perkembangan remaja menjadi tidak sempurna. 

Intinya rasa cinta, penerimaan dan kemantapan merupakan pilar bagi munculnya 

rasa tenang yang merupakan syarat utama bagi perkembangan remaja.  

Remaja yang secure attatchment dan tinggal di asrama lebih merasa dekat 

dengan berbagai orang disekitarnya, mampu bergaul dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru tanpa merasa canggung apabila remaja berjauhan dengan figur 

attachment. Remaja yang memiliki secure attachment dan tinggal di asrama  

dengan jangka waktu yang lama tidak akan menimbulkan  ketergantungan, 

kedekatan satu dengan lainnya, sebab remaja putri yang secure attachment merasa 

figur attachment yang dimiliki telah memberikan dan memenuhi kebutuhan rasa 

aman dan nyaman bagi remaja putri sehingga remaja putri tidak akan mencari rasa 

aman dan nyaman dari sesama temannya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan 

dapat mempengaruhi perkembangan remaja dalam pembentukan orientasi seksual 
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seperti hubungan keluarga yang bisa dilihat dari sisi kelekatan (attachment). 

Kelekatan (attachment) yang cukup, menjadikan anak merasa aman (secure)  dan 

lebih positif terhadap kelompok. Sebaliknya kelekatan (attachment) yang kurang, 

baik yang ambivalen atau tidak aman (insecure) akan cenderung pasif, 

membutuhkan waktu lama dalam menyesuaikan diri dan kurang nyaman dengan 

interaksi sosialnya (Matas dalam Liliana 2009). Secure  attachment remaja yang 

tinggal di asrama merupakan salah satu faktor dari lingkungan yang dapat 

menyebabkan remaja mampu beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa merasa 

takut ketergantungan dengan sesama temanya, sebab remaja tersebut telah 

mendapatkan dan memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman dari figur 

attachmentnya. 

 Akibat secure attachment yang kurang oleh orang tua pada anak, dapat 

mempengaruhi proses perkembangan terutama dalam pembentukan 

kepribadiannya karena kelekatan yang diberikan oleh orang tua berhubungan 

dengan perkembangan anak yang mempengaruhi masa orientasi seksual pada 

remaja yang tinggal di asrama. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil 

permasalahan dari penelitian ini, yaitu “Apakah ada hubungan yang signifikan 

antara individu dengan ciri-ciri secure attachment dengan kecenderungan menjadi 

lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara 

empiris hubungan antara individu dengan ciri-ciri secure attachment dengan 

kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

pengetahuan, khususnya bidang psikologi klinis dan psikologi perkembangan 

serta diharapkan mampu memberikan gambaran tentang “Hubungan Antara 

individu dengan ciri-ciri secure attachment dengan kecenderungan menjadi lesbi 

pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo”. 

2. Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada 

remaja di Asrama putri tentang masa krisis identitas remaja, secure 

attachment yang mempengaruhi pembentukan orientasi seksual jika 

terbukti lesbi. 

b. Memberikan informasi kepada Orang Tua untuk mengarahkan dalam 

masa perkembangan diri remaja, memberikan rasa aman (secure) yang 

dapat mempengaruhi penyesuaian diri di lingkungan sosialnya dengan 

lawan jenisnya. Menambah wawasan tentang bagaimana secure 
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attachment yang cukup untuk anak yang mempengaruhi dalam 

orientasi seksual, jika anak remajanya tebukti lesbi.  

c. Memberikan informasi dan wawasan kepada pihak asrama agar 

menjadikan guru sebagai pengganti figur lekat sementara dalam 

asrama dan memberikan gambaran individu dengan ciri-ciri secure 

attachment remaja yang tinggal di asrama  jika remaja terbukti 

kecenderungan menjadi lesbi. 

d. Diharapkan hasil penelitian ini menambah khasanah penelitian pada 

Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sehingga 

penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi 

penelitian-penelitian di masa yang akan datang. 

 

C. Keaslian Penelitian  

Dinamika Attachment Pada Gay Dewasa Muda Kota Malang 

Astika Rimbawati 

1. Jenis Dan Tahun  : Jurnal 

2. Perbedaan Penelitian 

a. Terdahulu :   

1) Subyek dalam penelitian adalah gay dewasa muda. 

2) Metode pengambilan data yang digunakan adalah melakukan 

observasi, wawancara struktur dan dokumentasi. 
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b. Saat Ini   :   

1) Subyek dalam penelitian adalah remaja putri yang tinggal di asrama. 

2) Metode pengambilan data yang digunkan adalah menggunakan skala 

likert.  

3. Hasil Penelitian Terdahulu : 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika attachment 

pada gay yang sedang berada dalama masa dewasa muda yang bertempat 

tinggal di kota malang. Dinamika tersebut akan menjelaskan faktor – 

faktor yang membuat seseorang menjadi gay dan gambaran attachment 

pada gay yang terjadi pada usia dewasa muda serta mengetahui gambaran 

gay dengan figur attachment-nya. 

 

Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta 

Gesti Lestari 

1. Jenis Dan Tahun  :  Skripsi (2012) 

2. Perbedaan Penelitian 

a. Terdahulu : 

1) Metode pengambilan data yang digunakan adalah kualitatif  

melakukan observasi, wawancara struktur dan dokumentasi. 

b. Saat Ini   :  

1) Metode pengambilan data yang digunkan adalah menggunakan 

skala likert.  
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3. Hasil Penelitian Terdahulu : 

Hasil penelitian tentang Fenomena Homoseksual di Kota 

Yogyakarta ini menujukan bahwa: Alasan yang menjadikan homoseksual 

sebagai pilihan hidup adalah Kebutuhan seksual, Kebutuhan seksual 

setiap individu berbeda-beda. Dalam dunia homoseksual, pasangan yang 

dibutuhkan yaitu laki-laki dengan laki. Seorang laki-laki merasa tertarik 

pada laki-laki sehingga dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, ia 

berpasangan dengan laki-laki. Trauma Percintaan Pengalaman cinta yang 

kurang menyenangkan dapat menyebabkan seorang laki-laki menjadi 

homoseksual. Hilangnya kepercayaan terhadap pasangan sebelumnya 

(perempuan) menyebabkan laki-laki tersebut untuk memilih pasangan 

laki-laki untuk menghindari rasa sakit hati atau trauma yang pernah 

terjadi antara ia dan perempuan. Pengalaman seksual yang kurang 

menyenangkan Tindak kekerasan seksual seperti sodomi memang bisa 

terjadi pada siapa saja. Sodomi merupakan istilah hukum yang digunakan 

dalam untuk merujuk kepada tindakan seks tidak alami, yang bergantung 

pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua 

bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan 

secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. 
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Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian 

Yogestri Rakhmahappin Dan Adhyatman Prabowo  

1. Jenis Dan Tahun  :  Jurnal (2014) 

2. Perbedaan Penelitian 

a. Terdahulu : 

1) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimen 

dengan menggunakan skala kecemasan sosial. 

2) Jumlah subyek sebanyak 30 orang gay dan 30 orang lesbian.  

b. Saat Ini  :  

1) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

menggunakan skala kelekatan dan kecenderungan menjadi lesbi 

pada remaja. 

2) Jumlah subyek sebanyak 65 remaja putri yang tinggal di asrama. 

3. Hasil penelitian  : 

Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecemasan sosial yang 

sangat signifikan antara kaum homoseksual gay dan lesbian dengan 

nilai thitung sebesar -5,906 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Tingkat kecemasan sosial pada kaum lesbian lebih tinggi daripada 

kaum gay. 
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Gaya Hidup Lesbian (Studi Kasus Di Kota Makassar) 

Astry Budiarty 

1. Jenis Dan Tahun  :  Skripsi (2011) 

2. Perbedaan Penelitian 

a. Terdahulu :  

1) Adapun subyek dalam penelitian ini adalah 5 orang lesbian yang 

bertempat tinggal di Kota Makassar.  

2) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif 

b. Saat Ini :  

1) Adapun subyek dalam penelitian ini adalah 65 remaja putri yang 

bertempat tinggal di Asrama daerah Sidoarjo.  

2) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif 

3. Hasil Penelitian Terdahulu : 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lesbian dalam menjalani 

hidupnya sehari-hari hampir sama dengan orang-orang yang normal pada 

umumnya, yang membedakan hanyalah perilaku seksual mereka. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa, lesbian jenis Butch semuanya 

berasal dari keluarga menengah keatas, namun kehidupan keluarga kurang 

harmonis, sedangkan lesbian jenis Femme, berasal dari keluarga 

menengah kebawah, dan kehidupan dalam keluarga sangat harmonis. Saat 

melakukan interaksi dalam komunitas, mereka cenderung melakukan hal-
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hal yang mengarah pada hal-hal negatif, khusunya saat mengalami suatu 

permasalahan hidup, maka informan minum-minuman keras, 

mengkomsumsi narkotika jenis ringan, bahkan ada yang sampai melukai 

pergelangan tangan dengan menggunakan silet. Saat mereka berkumpul 

dalam komunitas, mereka tidak hanya membicarakan kecenderungan 

biologis mereka, namun juga membicarakan hal-hal yang umum seputar 

kehidupan anak muda sehari-hari.  

 

Gambaran Kelekatan (Attachment) Remaja Akhir Putri Dengan Ibu (Studi Kasus) 

Astrid Wiwik Liliana 

1. Jenis Dan Tahun  : Skripsi (2009) 

2. Perbedaan Penelitian 

a. Terdahulu :  

1) Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk studi 

kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

wawancarabebas terpimpin yang didukung oleh metode observasi 

langsung. 

2) Subjek penelitian seorang remaja akhir putri yang memiliki 

kelekatan (attachment) dengan ibunya.  

b. Saat Ini : 

1) Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif  dengan menggunakan 

metode skala likert.  
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2) Subjek penelitian seorang remaja putri yang memiliki kelekatan 

(attachment) dan tinggal di asrama putri.  

3. Hasil Penelitian Terdahulu : 

Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelekatan antara subjek dengan ibuadalah bahwa subjek 

memiliki kepuasan terhadap ibunya dalam kasih sayang,perhatian yang 

ditunjukkan ibu kepada subjek. Adanya reaksi atau meresponsetiap 

tingkah laku yang menunjukkan perhatian disaat subjek sedang 

membutuhkan dekapan hangat dari ibu, membutuhkan perhatian yang 

lebih dariibu, maka ibu merespon positif setiap tingkah laku yang 

ditunjukkan subjekkepada ibunya. Seringnya bertemu dengan subjek, 

maka subjek akan memberikankelekatannya. Dalam penelitian ini terdapat 

fungsi kelekatan antara subjek dengan ibunya adalah subjek merasakan 

kehangatan dan kenyamanan bersama kedua orang tua subjek, terutama 

dengan ibunya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kecenderungan Menjadi Lesbi Pada Remaja 

1. Pengertian Lesbi 

Lesbian adalah homoseksualitas dikalang wanita (J.P.Chaplin, 2002) kata 

homoseksualitas berasal dari kata Yunani yang berarti sama atau sejenis.  Secara 

umum homoseksualitas diartikan sebagai suatu gejala dari dua orang yang 

berjenis kelamin sama merasa tertarik secara seksual satu dengan yang lainnya 

dan keduanya terlibat dalam aktifitas seksual (Soetjiningsih, 2004).  

Lesbian merupakan istilah bagi perempuan yang mengarah orientasi 

seksualnya kepada sesama perempuan baik secara fisik, seksual, emosional 

ataupun secara spiritual (www.wikipedia.org/wiki/Lesbian, diakses tanggal 11 

Maret 2016) 

Willis (2005) mengemukakan bahwa lesbian adalah suatu bentuk 

kelainan perilaku seksual yang dilakukan oleh dua individu yang berjenis 

kelamin sama yakni wanita dan wanita. 

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan 

orientasi seksualnya kepada perempuan atau disebut juga perempuan yang 

mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. 

Lesbian adalah perempuan yang penuh kasih sayang (Agustina dalam Budiarty 

2011). 

http://www.wikipedia.org/wiki/Lesbian
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Dengan demikian lesbian merupakan gejala dari dua orang yang berjenis 

kelamin sama merasa tertarik sesama jenis baik secara fisik, seksual, emosional, 

ataupun secara spritual dan keduanya terlibat aktifitas seksual.  

 

2. Teori Homoseksual (Lesbi) 

Bermacam-macam teori untuk  menjelaskan asal usul orientasi seksual, 

terutama homoseksual. Secara garis besar homoseksual dapat dijelaskan dengan 

teori – teori  biologi, teori psikososial (Soetjiningsih, 2004), teori psikoanalisa 

dan teori belajar. Dapat dijelaskan melalui beberapa teori, diantaranya : 

a. Teori Psikoanalisa  

 Freud berpandangan bahwa seksualitas akan berhubungan dengan 

kepribadian manusia. Insting seksual atau libido  merupakan sumber dari segala 

usaha, sebab larangan sosial akan menghalangi kebebasan manusia dalam 

mengaktualisasikan kebutuhan seksual sehingga keinginan seks tersebut 

dipendam kebutuhan atau dialihkan dengan aktivitas lain. (Ellgeier dan Ellgeier 

dalam Hapsari 2014).  

b. Teori Belajar 

Teori belajar berasumsi bahwa kebanyakan perilaku termasuk di dalamnya 

perilaku seksual yang disebabkan oleh adanya proses belajar. Orang mengarah 

pada perilaku homoseksual dikarenakan adanya dorongan kepuasan. Kepuasaan 

seks akan sesama jenis terjadi adanya ketidaksenangan, ketidakpuasan, serta 

ketakutan atau trauma terhadap pengalaman heteroseksual (Mater, dkk, dalam 

Hapsari 2014) 
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c. Teori Biologi 

Bermacam-macam bukti yang banyak diteliti dan ditemukan orientasi 

homoseksual adalah pengaruh faktor genetik dan hormonal (Soetjiningsih, 2004) 

1) Faktor genetik  

Pada orientasi homoseksual telah terbukti pada penelitian angka kejadian 

homoseksualitas diantara kembar identik, kembar heteroziogot dan saudara 

kandung. Penelitian pada saudara kembar menunjukkan angka kejadian 

homoseksual padakembar identik lebih tinggi (48-66%) dibandingkan kembar 

heterozigot. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik memegang peranan 

penting tetapi bukan satu - satunya faktor yang berperan terhadap terjadinya 

homoseksual. Pillard dan Werlick, melaporkan laki – laki homoseksual sering 

mempunyai saudar laki- laki homoseksual juag. Begitu sebaliknya, seorang 

lesbian lebih banyak mempunyai saudar homoseksual wanita tanpa 

peningkatan homoseksualitas pada saudara laki – laki. Hamer, pada studi 

molekuler menunjukkan lima petanda DNA pada ujung lengan panjang 

kromosom yaitu ada segmen Xq28 mempunyai korelasi positif atas terjadinya 

homoseksualitas atau lesbian. (Soetjiningsih, 2004) 

2) Faktor hormonal 

Keseimbangan hormon androgen antara sebelum dan sesudah dewasa 

dianggap dapat mempengaruhi orientasi seksual. Hormon androgen prenatal 

diperlukan untuk  perkembangan genital eksternal laki-laki pada fetus dengan 

genetik laki-laki. Pada kasus yang dikenal sebagai Congenital Adrenal 

Hyperplasia (CAH), yaitu suatu kondisi secara dimana kongenital terdapat 
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defek dari suatu enzim sehingga terjadi suatu produksi hormon androgen 

secara berlebihan. Jika terjadi pada bayi perempuan maka akan 

mengakibatkan maskulin pada bayi perempuan itu (Soetjiningsih, 2004) 

d. Teori psikososial  

 Beberapa teori perkembangan orietasi homoseksual menghubungkan 

dengan pola asuh trauma kehidupan dan tanda-tanda psikologis individu, yaitu: 

1) Pola asuh, Freud mempercayai bahwa individu lahir sebagai biseksual. Hal 

ini dapat membawa tendensi homoseksualitas laten. Dengan pengalaman 

perkembangan psikoseksual normal melalui fase homoerotik, individu dapat 

berkembang menjadi heteroseksual. Freud juga berpendapat individu juga 

dapat terfiksasi pada fase homoseksual sejak mengalami hal-hal tertentu 

dalam kehidupannya, misalnya mempunyai hubungan yang buruk dengan 

ayahnya dan memiliki ibu yang sangat dekat dengan dirinya. Tetapi ketika 

ibunya meninggal serta gagal mengalihkan rasa sayang kepada ayah dan 

terlebih lagi mengajukan menikah lagi tanpa sepengetahuannya dan ibu tiri 

yang sewenang-wenang terhadap ayahnya. Hipotesis ini diperkuat peneliti – 

peneliti lainya. Beiber dan Socrarides, melaporkan homoseksual lebihbanyak 

mempunyai ibu yang dominan, overprotectif serta peran ayah yang lemah 

dan bahkan tidak ada. Hubungan orang tua dan anak yang seperti ini dapat 

menyebabkan rasa bersalah dan kecemasan yang mendorong menjadi 

homoseksual atau lesbian. 

2) Trauma kehidupan, hubungan heteroseksual yang tidak baik atau 

ketidakmampuan individu untuk menarik perhatian pasangan lawan jenis 
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yang dapat menyebabkan terjadinya homoseksualitas atau lesbian. 

Pandangan ini juga menganggap bahwa lesbian terjadi karena kekecewaan, 

tidak suka takut atau tidak percaya terhadap laki – laki. Selain itu, pandangan 

ini juga menganggap lesbian adalah pilihan kedua setelah heteroseksual. 

Penelitian – penelitian menunjukkan  70% lesbian pernah berhubungan 

sesual dengan pria dan banyak yang menikmatinya, namun lesbian lebih 

banyak memilih berhubungan seksual dengan wanita. Bells, menyatakan 

orientasi homoseksual homoseksual wanita tidak merefleksikan pada suatu 

kekurangan pengalaman berhubungan heteroseksual maupun mempunyai 

riwayat hubungan heteroseksual yang tidak menyenangkan.  

3) Tanda-tanda psikologik, perilaku pada masa kanak-kanak terutama dalam hal 

bermain dan berpakaian juga dianggap dapat menentukan homoseksualitas di 

kemudian hari. Anak laki-laki yang bermain boneka, memakai baju ibu, atau 

tidak menyukai permainan laki-laki disebut sissy dan jika perempuan tidak 

menyukai permaian perempuan dan senang bermain dengan teman laki-laki 

disebut tomboy. Kebiasaan – kebiasaan tersebut yang dilakukan sejak masa 

kanak – kanak diduga cenderung akan menjadi homoseksual. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa homoseksual atau lesbian 

secara garis besar dapat dijelaskan dengan teori psikoanalisa, teori belajar, teori 

biologi dan teori psikososial (Soetjiningsih, 2004). Teori psikoanalisa, Freud 

berpandangan bahwa seksualitas akan berhubungan dengan kepribadian manusia 

dan orientasi seksual manusia. Teori belajar berasumsi bahwa kebanyakan 

perilaku termasuk di dalamnya perilaku seksual yang diakibatkan oleh adanya 
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proses belajar dari lingkungannya. Teori biologi berpandangan bahwa orientasi 

homoseksual adalah pengaruh dari faktor gen dan hormonal. Teori psikososial 

yang menghubungkan pola asuh, kehidupan trauma, dan tanda-tanda psikologis 

individu penyebab orientasi homoseksual 

 

3. Faktor Penyebab Homoseksual (Lesbi) 

Ada beberapa hal penyebab homoseksual (Feldmen dalam 

Rakhmahappin, Prabowo  2014). Beberapa pendekatan biologi menyatakan 

bahwa faktor genetik atau hormon mempengaruhi perkembangan 

homoseksualitas. Psikoanalis lain menyatakan bahwa pendekatan pola asuh yang 

dapat dilihat dari hubungan orangtua,  kondisi atau pengaruh ibu yang dominan 

dan terlalu melindungi sedangkan ayah cenderung pasif (Bieber dalam 

Rakhmahappin, Prabowo  2014). Penyebab lain dari homoseksualitas seseorang 

yaitu karena faktor belajar (Master & Johnston, Rakhmahappin, Prabowo  2014) 

Orientasi seksual seseorang dipelajari sebagai akibat adanya reward dan 

punishment yang diterima. 

Banyak teori yang pernah dikemukakan terus digali dan diteliti ulang 

karena banyak kritik yang menyusul, tetapi penyebab belum pasti juga diketahui. 

Hal ini disebabkan keunikan jiwa manusia dan hubungan timbal balik dengan 

latar belakangnya, dan lingkungannya serta perkembangan sosialnya. Namun 

pada umumnya orang meninjau penyebab dari beberapa segi kehidupan antara 

lain adalah (Tan, 2005) : 
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a. Pengaruh Keadaan Keluarga dan Kondisi Hubungan Orang Tua 

Pengaruh kondisi keluarga: hubungan antara ayah dan ibu yang sering 

cekcok. Antara orang tua dan dengan anak-anak yang tidak harmonis atau 

bermasalah. Juga ibu yang terlalu domain di dalam hubungan keluarga (sehingga 

meminimalis peran ayah). Seorang ibu menolak kehadiran anaknya (misalnya 

penolakan seorang ibu terhadap anak yang lahir di luar nikah). Absennya 

hubungan ayah dan renggangnya hubungan antara anak denagn ayahnya, sering 

dianggap menjadi penyebab anak menjadi homoseksual. Tetapi asusmsi tersebut 

belum terbukti. Bantahan yang sering dikemukakan adalah, jika satu-satunya 

kondisi keluarga tersebut adalah pemicu anak menjadi lesbi atau homoseksual 

semuanya. 

b. Pengalaman Seksual Buruk pada Masa Kanak-kanak 

Ada yang mengatakan bahwa pelecehan seksual dan kekerasan yang dialami 

seorang perempuan pada masa kanak-kanak akan menyebabkan anak tersebut 

menjadi seorang lesbian pada waktu dewasanya. Tetapi hasil penelitian dari 

Chicago, yaitu Lauman, memperlihatkan bahwa orang pernah mengalami 

kekerasan seksual dan kemudian menjadi gay hanya 7,4% dan 3,1% wanita 

menjadi lesbian. 

c. Pengaruh Lingkungan 

Anggapan lama yang sering mengatakan “karakter seseorang dapat dikenali 

dari siapa teman-temannya” atau pengaruh lingkungan yang buruk dapat 

mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku seperti orang-orang dimana dia 

berada.  
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d. Pengalaman masa pubertas 

Masa pubertas adalah masa penting bagi pemastian orientasi seksual 

seorang wanita. Menurut berbagai penelitian yang kompeten, pada umumnya 

wanita akan mengalami tendensi biseksual dimana dia bisa saja merasa tertarik 

kepada sesama jenisnya dan pada saat yang sama juga tertarik kepada lawan 

jenisnya. Tendensi yang terkadang bisa berlanjut hinga usia yang lebih dewasa. 

Arah orientasi biseksual ini nantinya akan condong kearah homoseksual atau 

heteroseksual akan ditentukan oleh beberapa faktor psikis seperti pemujaan yang 

berlebihan kepada ayah. 

Perempuan yang mengidolakan ayah ini akan mengimitasi tingkah laku 

ayahnya termasuk cara berpakaian. Pada tahap yang lebih intens si anak 

perempuan ini mulai merefleksikan kepribadian ayahnya sebagai kepribadiannya 

sendiri. Tidak jarang terjadi pula, si anak perempuan ini bahkan berusaha 

mengalahkan kakak laki- lakinya. Dengan demikian secara tidak sadar dia 

membentuk dirinya di dalam anggan – anggannya menjadi seorang laki – laki 

yang sempurna melebihi kakak laki – laki tersebut.  

Menurut Wilis (2012) Adapun sebab-sebab terjadinya perbuatan 

homoseksual tersebut, yaitu : 

a. Faktor hereditas yaitu adanya ketidakseimbangan anatra hormon – hormon 

seks 

b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi 

perkembangan kematangan seksual normal 
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1) terpisah dari lawan jenis dalam jangka waktu yang lama, misalnya di 

penjara dan asrama 

2) pengalaman hubungan seks dengan sesama jenis pada waktu kecil (masa 

kanak-kanak), dengan istilah sodomi 

3) kesalahan perlakuan, yakni anak laki-laki yang hidup di rumah tangga 

dimana semua saudaranya perempuan. Jika anak ini diperlakukan sebgai 

anak perempuan setiap harinya, misalnya dibedaki, diberi pakaian wanita, 

dan lain-lain. Maka akan tumbuh sifat-sifat kewanitaan pada dirinya 

(merasa diri sebagai jenis kelamin wanita) 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab lesbi ialah 

pengaruh dari keadaan keluarga dan kondisi hubungan orang tua, pengalaman 

seksual buruk pada masa kanak-kanak, pengaruh lingkungan, pengalaman masa 

pubertas (Tan, 2005). Keadaan keluarga dan kondisi hubungan orang tua yang 

kurang stabil, sering terjadinya pertengkaran antara orang tua dan Absennya 

hubungan ayah dan renggangnya hubungan antara anak dengan ayahnya yang 

sering dianggap menjadi penyebab anak menjadi homoseksual. Pengalaman 

seksual yang buruk pada masa kanak – kanak yatiu pada masa tersebut anak 

mengalami kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Pengaruh lingkungan yang 

kurang baik akan menjadikan anak – anak akan salah dalam pembentukan 

orientasi seksual. Pengalaman masa pubertas merupakan masa dimana seorang 

remaja mulai mengidentifikasi orientasi seksual. 
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4. Tahap – Tahap Perkembangan Homoseksual (Lesbi) 

Identitas seksual secara sederhana memiliki tiga aspek. Pertama bentuk 

tubuh sebagai ciri utama atau sebagai dasar dasar menentukan laki-laki atau 

perempuan. Kedua, sikap atau perilaku yang kongruen atau sesuai dengan jenis 

kelaminnya. Ketiga, perilaku yang mempunyai daya tarik orientasi lawan 

seksual persisten seksual apakah terhadap sesama jenis atau pada jenis kelamin 

yang berbeda. Ketiga aspek tersebut dipercaya telah terbentuk dengan baik 

sebelum menginjak usia remaja.  

Tahap tahap ini antara lain  menurut (Soetiiningsih, 2004) : 

a. Sensitisasi 

Pada tahap ini anak memiliki perasaan yang berbeda dari kelompoknya 

dengan jenis kelamin yang sama tanpa mengetahui alasan perbedaan perasaan 

pada dirinya. Perasaan ini tidak spesifik dan non seksual. Fase ini terjadi 

sebelum masa remaja awal diketahui terdapat perbedaan orientasi seksual seperti 

perasaan dan perilaku. 

b. kebingungan Identitas (identity confustion) 

Mulai terjadi daya tarik terhadap teman sesama jenis, sering kehilangan 

daya tarik terhadap teman lawan jenis lain. Fase ini terjadi pada remaja awal 

beberapa diantaranya mencoba melakukan aktivitas seksual. Beberapa remaja 

menolak (denial) atau merubah perasaan homoseksualnya, beberapa sikap yang 

menujukkan memusuhi pada lesbian atau homoseksual remaja yang 

diidentifikasi sebagai homoseksual akan  mempunyai kecenderungan yang kuat 

penyalahgunaan obat depresi dan bunuh diri. Remaja yang mengalami 
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homoseksual atau lesbian yang menghindar dari perasaan homoseksual atau 

lesbian ke dunia luar (outside world) (in the closet) energinya sebagian 

dihabiskan untuk menghindar dan bersembunyi dari kecenderungan perasaan 

seksualnya serta ada juga yang menghabiskan energinya pada bidang akademis, 

olahraga. 

c. Asumsi identitas (identity asumsi) 

Pada tahap ini remaja mulai menerima dirinya sebagai lesbian atau 

homoseksual yang terjadi pada remaja lanjut (usia 18-21 tahun). Remaja mulai 

memperlihatkan orientasi seksualnya kepada teman-temannya yang mempunyai 

teman dengan ciri tersendiri. Pengungkapan orientasi ini  mempunyai resiko 

yaitu penolakan dari kelompoknya atau anggota keluarga, sehingga anak akan 

lari dari rumahnya. Beberapa remaja tersebut ada yang lebih memilih keluar 

rumah dan mencari tempat dengan penuh resiko, seperti prostitusi dan 

penyalahgunaan obat –obatan. 

d. Komitmen (Comitment) 

Pada tahap ini remaja homoseksual atau lesbian sampai pada dewasa 

muda, akan menyadari dan menerima identitas dirinya. Remaja mendapatkan 

kepuasan dan tidak merubah identitas seksualnya. Dalam tahap ini remaja 

memulai pengungkapan pada anggota keluarga serta di tahap ini pula hubungan 

intim sangat mungkin terjadi.  

Menurut Vivienne Cass (Mardiyah, 2016) mengemukakan model enam 

tahapan dalam pembentukan identitas gay dan lesbian. Tidak semua gay dan 

lesbian mencapai tahap keenam; tergantung, di dalam masing-masing tahapan, 
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pada seberapa nyaman seseorang dengan orientasi seksualnya. 

a. Identitiy Confusion. 

Individu mulai percaya bahwa perilakunya bisa didefinisikan sebagai gay 

atau lesbian. Mungkin saja timbul keinginan untuk mendefinisikan kembali 

konsep orang tersebut terhadap perilaku gay dan lesbian, dengan segala bias dan 

informasi salah yang dimiliki sebagian besar orang. Orang tersebut bisa 

menerima peran tersebut dan mencari informasi, menekan dan menghalangi 

semua perilaku gay dan lesbian, atau menyangkal kemiripan dengan semua 

identitasnya (seperti pria yang memiliki hubungan sesama jenis di penjara 

namun tidak percaya bahwa dia adalah gay ”yang sebenarnya”). 

b. Identity Comparison. 

Individu menerima potensi identitas dirinya gay; menolak model 

heteroseksual tetapi tidak menemukan penggantinya. Orang tersebut mungkin 

merasa berbeda dan bahkan kehilangan. Orang yang berada dalam tahapan ini 

masih menyangkal homoseksualitasnya. Ia berpura-pura sebagai seorang 

heteroseksual. 

c.   Identity Tolerance. 

  Pada tahap ini, individu mulai berpindah pada keyakinan bahwa dirinya 

mungkin gay atau lesbian dan mulai mencari komunitas homoseksual sebagai 

kebutuhan sosial, seksual dan emosional. Kebingungan menurun, tapi identitas 

diri masih pada tahap toleransi, bukan sepenuhnya diterima. Biasanya, individu 

masih tidak membeberkan identitas barunya pada dunia heteroseksual dan tetap 

menjalankan gaya hidup ganda. 
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d.   Identity Acceptance. 

 Pandangan positif tentang identitas diri mulai dibentuk, hubungan dan 

jaringan gay dan lesbian mulai berkembang. Pembukaan jati diri selektif kepada 

teman dan keluarga mulai dibuat, dan individu sering membenamkan dirinya 

sendiri dalam budaya homoseksual. 

e. Identity Pride 

Kebanggaan sebagai homoseksual mulai dikembangkan, dan kemarahan 

terhadap pengobatan bisa mengakibatkan penolakan heteroseksual karena 

dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Individu merasa cukup bernilai dan cocok 

dengan gaya hidupnya. 

f. Identity Synthesis 

Ketika individu benar-benar merasa nyaman dengan gaya hidupnya dan 

ketika kontak dengan orang nonhomoseksual meningkat, seseorang menyadari 

ketidakbenaran dalam membagi dunia mengkotak-kotakkan dunia dalam ”gay 

dan lesbian yang baik” dan ”heteroseksual yang buruk.” Individu menjalani gaya 

hidup gay yang terbuka sehingga pengungkapan jati diri tidak lagi sebuah isu 

dan menyadari bahwa ada banyak sisi dan aspek kepribadian yang mana 

orientasi seksual hanya salah satu aspek tersebut. Proses pembentukan identitas 

telah selesai. 

Tahapan Pembentukan Identitas Diri Homoseksual (Kartono, 1998) 

a. Identitiy Confusion 

Individu mulai percaya bahwa perilakunya bisa didefinisikan 

sebagai gay atau lesbian. 
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b. Identitiy Comparison 

Individu menerima potensi identitas dirinya, menolak model heteroseksual 

tetapi tidak menemukan penggantinya. 

c. Identity Tolerance 

Pada tahap ini, individu mulai berpindah pada keyakinan bahwa dirinya 

mungkin gay atau lesbian dan mulai mencari komunitas homoseksual sebagai 

kebutuhan sosial, seksual dan emosional. 

d. Identity Acceptance 

Pandangan positif tentang identitas diri mulai dibentuk, hubungan dan 

jaringan gay dan lesbian mulai berkembang. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan tahap – tahap perkembangan 

homoseksual atau lesbi melalui tahap 

e.  Identity Pride 

Kebanggaan sebagai homoseksual mulai dikembangkan, dan kemarahan 

terhadap pengobatan bisa mengakibatkan penolakan heteroseksual karena 

dianggap sebagai sesuatu yang buruk. 

f.  Identity Synthesis 

Ketika individu benar-benar merasa nyaman dengan gaya hidupnya dan 

ketika kontak dengan orang nonhomoseksual meningkat, seseorang menyadari 

ketidakbenaran dalam membagi dunia mengkotak-kotakan dunia dalam “gay dan 

lesbian yang baik” dan “heteroseksual yang buruk”. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan tahap – tahap perkembangan 

homoseksual atau lesbi. Tahap – tahap perkembangan homoseksual atau lesbi 
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melalui tahapan sensitisasi, kebingungan identitas (identity confustion), asumsi 

identitas (identity asumsi), komitmen (comitment) (Soetiiningsih, 2004) 

 

5. Tipe – Tipe Homoseksual (Lesbi) 

Homoseksual atau lesbian berdasarkan konflik menjadi dua : 

(Soetiiningsih, 2004) 

a. Homoseksual ego sintonik (sinkron dengan egonya)  

 Seorang homoseksual ego sintonik adalah seorang homoseksual atau 

lesbian yang merasa tidak terganggu oleh orientasi seksualnya, tidak ada konflik 

bawah sadar yang dialami serta tidak ada desakan atau dorongan atau untuk 

mengubah orientasi seksualnya. Orang homoseksual ego sintonik mampu 

mencapai status pendidikan pekerjaan dan ekonomi sama tingginya dengan 

orang heteroseksual. Wanita homoseksual atau lesbian akan lebih mandiri, 

fleksibel, dominan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan tenang. 

Kelompok ini mampu menjalankan fungsi - fungsi sosial dan seksualnya secara 

efektif karena lesbian tidak mengalami kecemasan dan kesulitan psikologis 

dengan orientasi seksualnya. 

b. Homoseksual  ego distonik (tidak sinkron dengan egonya) 

Homoseksual ego distonik adalah homoseksual atau lesbian yang 

mengeluh dan terganggunya akibat koflik psikis. Ia senantiasa tidak atau 

terangsang oleh lawan jenis dan hal ini menghambatnya untuk memulai dan 

mempertahankan hubungaan heteroseksual yang sebetulnya didambakannya. 

Konfik  psikis tersebut menyebabkan perasaan bersalah, kesepian, malu, cemas 
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dan depresi. Karenanya homoseksual ego distonik dianggap sebagai gangguan 

psikososial.  

Dari uraian diatas dapat  disimpulkan bahwa homoseksual atau lesbian 

berdasarkan konflik psikis dapat dibedakan menjadi dua: yaitu homoseksual 

egosintonik (sinkron dengan egonya) dan homoseksual istorik (tidak sinkron 

dengan egonya). (Soetiiningsih, 2004) 

 

6. Ciri-Ciri Homoseksual (Lesbi) 

Lesbian adalah seseorang wanita yang menyukai sesama jenis yang 

didasarkan pada ketetarikan secara seksual. Lesbian telah banyak di Indonesia 

terutama pada kalangan remaja. Untuk membedakan lesbian tidaklah mudah 

karena diantara lesbian tidak ada ciri khusus. Pada lesbian ada wanita yang 

berperan menjadi Butch dan Femme dalam suatu hubungan. Keduanya hanya 

bisa dibedakan melalui pakaian dan fisik. Biasanya Butch memiliki sifat 

maskulin dan berperan sebagai laki – laki dalam suatu hubungan. Butch dibagi 

menjadi dua tipe, yakni dan Strong Butch. Dalam kehidupan sehari – hari Soft 

Butch disebut dengan istilah Androgyne yang memiliki sifat feminine namun 

berpakaian maskulin dan berperan sebagai seorang “laki – laki” baik dalam 

suatu hubungan dengan pasangannya, maupun saat berhubungan seks. Stone 

Butch sering kali disebut dengan Strong Butch yang berperan sebagai seorang 

“laki – laki” baik dalam suatu hubungan dengan pasangannya, maupun saat 

berhubungan seks. Femme memiliki sifat feminin yang ditandai dengan 

berrambut panjang, sifat kekanak- kanakan dan berperan sebagai wanita dalam 
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hubungannya. Untuk mengetahui wanita tersebut lesbi atau tidak, bisa terlihat 

dari tingkah laku atau perbuatan wanita pada teman sesama jenisnya. Berbagai 

ciri – ciri lesbian (Athena dalam Budiarty, 2011) :  

a.  Remaja ini lebih sering bergaul dengan anak-anak berjenis kelamin yang 

sama dan berusia dibawahnya.  

b. Menunjukkan ketertarikan pada wanita. 

c.  Biasanya anak ini takut berbicara dengan lawan jenisnya. 

d.  Berpakaian seperti atau menyenangi kegiatan yang dilakukan laki-laki  

Seorang lesbian tidak selalu memiliki ciri khas yang membedakannya 

dengan orang yang tidak lesbian, namun terdapat ciri lesbian yang 

memposisikan diri sebagai seorang pria (Kapugu 2013) : 

a. Memiliki hobi maskulin 

b. Posesif 

c. Menunujukkan ketertarikan pada wanita 

Sebaliknya ciri lesbian yang berperan sebagai feminin yaitu : 

a. Biasanya berpenampilan kaku 

b. Ketergantungan tinggi terhadap pasangannya 

c. Tidak mandiri 

d. Sering cemas 

e. Jaga jarak dengan wanita lain yang bukan pasangannya 

f.  Sentimental dan bersikap normal pada pria  

Menurut Prof Koentjoro PhD, Guru Besar Psikologi UGM (Yusron dkk, 

2012). Lesbian sangat rentan mengonsumsi narkoba. Awalnya, hanya untuk 
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berfantasi dan mencari sensasi. Hal tersebut dilakukan agar mengundang gairah 

bagi lesbian lainnya. Namun ciri-ciri khusus dari lesbian ini sukar dikenali, 

karena lesbian cenderung tertutup dan taakut dengan norma yang telah ada. 

Namun ciri umumnya bisa dikenali lewat 2 pribadi lesbi. Ada yang jadi butch 

(laki-laki), ada yang jadi femme (perempuannya). Butch memiliki ciri : 

a. Berpenampilan tomboy  

b. Memposisikan diri sebagai maskulin.  

c. Seluruh penampilannya sangat maskulin 

d. Mempunyai hobi maskulin 

e. Kebanyakan cenderung posesif  

f. Menunjukkan ketertarikan pada wanita.  

Sedangkan lesbian femme memiliki ciri sebagai berikut : 

a. Biasanya penampilannya terkesan dingin.  

b. Selalu ketergantungan dengan pasangan 

c. Tidak mandiri 

d. Sering cemas 

e. Menjaga jarak dengan wanita lain yang bukan pasangannya dan sangat 

sensi  

f. Bersikap dingin terhadap laki-laki 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan mengenai ciri – ciri lesbi pada 

umumnya yaitu remaja ini lebih sering bergaul dengan anak-anak berjenis 

kelamin yang sama dan berusia dibawahnya, menunjukkan ketertarikan pada 

wanita, biasanya anak ini takut berbicara dengan lawan jenisnya, berpakaian 
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seperti atau menyenangi kegiatan yang dilakukan laki-laki (Athena dalam 

Budiarty, 2011) namun ciri – ciri lesbi tersebut tidak paten dan tidak selalu 

semua terjadi pada lesbian. 

 

7. Kecenderungan Menjadi Lesbi Pada Remaja Di Asrama Putri 

Homoseksual (Lesbi) diartikan sebagai suatu gejala dari dua orang yang 

berjenis kelamin sama secara seksual merasa tertarik satu dengan yang lainnya 

dan keduanya terlibat dalam aktifitas seksual. Bermacam faktor yang 

mempengaruhi seseorang kecenderungan menjadi lesbi antara lain terdapat 

faktor psikoanalisa, faktor belajar, faktor biologi dan faktor psikososial, dari 

berberbagai macam faktor tersebut saling mempengaruhi seseorang bisa 

kecenderungan menjadi lesbi.  

Penyebab homoseksual ada beberapa hal beberapa pendekatan biologi 

menyatakan bahwa faktor genetik atau hormon mempengaruhi perkembangan 

orientasi homoseksual. Pendekatan psikososial menjelaskan pola asuh dalam 

keluarga, trauma dalam hidup dan terjadinya tanda – tanda psikologik yang 

dapat menyebakan remaja kecenderungan menjadi lesbi. Psikoanalis 

menyatakan bahwa ibu yang lebih dominan (overprotectif) sedangkan ayah 

cenderung pasif. Selain itu, pengaruh lingkungan yaitu terpisah dari lawan jenis 

dalam jangka waktu yang lama, misalnya di penjara dan asrama. 

Kombinasi dari beberapa hal yang memunglinkan remaja 

cenderung bertingkal laku homoseksual, merujuk dari ungkapan La Haye 

(dalam Muti'ah 2011) adalah: 1) Temperamen, menunjukkan 
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temperamen yang murung dalam tingkat yang tinggi, sensitive, dan 

mendapatkan penolakan dari orangtua dan saudara kandung sehingga 

membuat mereka tumbuh dewasa dengan memendam kemarahan yang 

luar biasa. 2) Hubungan dengan orang tua yang tidak memadai (tidak 

harmonis), 3) Biasa dibiarkan di masa kanak-kanak, sejak kecil mereka 

cenderung dibiarkan, kurang disiplin dan konsisten. 4) Identitas 

seksualnya tidak aman (insecure), awal dari penolakan orangtua tumbuh 

menjadi penolakan identitas seksnya(lali-laki/ perempuan) dan meniru-

niru lawan jenisnya. 5) Trauma seksual dimasa kanak-kanak, eksplorasi, 

penganiayaan seksual dan bullying. 6) Minat awal pada seks, 7) 

Masturbasi dan fantasi seksual anak muda, 8) Asosiasi dan tekanan 

teman saat kanak-kanak. Troiden (1989) mengemukakan model formasi 

identitas homosexual, yang meliputi empat tahapan, yaitu; sensasi, 

kebimbangan identitas, asumsi identitas dan komitmen/ ketegasan 

identitas. 

Sehingga seorang remaja dapat dikatakan kecenderungan menjadi lesbi 

apabila remaja mengalami salah dalam pembentukan orientasi seksualnya yang 

dipengaruhi dari faktor penyebab terjadinya lesbi dan melalui tahap – tahap 

perkembangan menjadi lesbi. 
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B. Secure Attachment 

1. Pengertian Secure Attachment  

Secure attachment merupakan salah satu dari jenis-jenis attachment. 

Menurut Santrock (dalam Maentiningsih, 2008) attachment adalah keterikatan 

(connectedness). Menurut Erickson & Freud juga mendefinisikan attachment 

sebagai dasar dari segala hubungan sosial. Attachment merupakan teori yang 

diungkapkan pertama kali oleh seorang psikiater asal Inggris bernama John 

Bowlby pada tahun 1969.  

Kelekatan (attachment) pertama kali dikembangkan oleh Bowlby pada 

tahun 1958 yang mengatakan bahwa bayi mendemonstrasikan kedekatan mereka 

kepada ibunya melalui beberapa tipe perilaku seperti menghisap, mengikuti, 

menangis, dan tersenyum (Santrock, 2003). Kelekatan merupakan tingkah laku 

yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk 

mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan 

dengan orang tersebut (Soetjiningsih, 2012) 

Kelekatan (Attachment) kemudian dikembangkan lagi oleh seorang 

psikiater asal Kanada bernama Mary Ainsworth (1978) dalam penelitiannya yaitu 

strange situation. Menurut Ainsworth (dalam Maentiningsih, 2008) attachment 

dibagi menjadi 3 jenis, yaitu secure attachment, anxious-insecure attachment, dan 

ambivalent attachment. Ditambahkan dalam penelitian Ainsworth yang 
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dilaporkan oleh Main dan Solomon pada tahun 1986 lebih lanjut, Ainsworth 

menambahkan jenis attachment menjadi 4 jenis yaitu, disorganized attachment.  

Menurut Ainsworth (dalam Maentiningsih, 2008) secure attachment 

adalah keterikatan yang aman secara emosional antara orangtua dengan anak dan 

sebagai dasar perkembangan psikologis. Menurut Blatt Checkley, 1998) “secure 

attachment is caring and dependenable parents who are able to establish 

appropriate and constructive limits, set appropriate standards and goals, and 

provide approval and critism in constructive ways”.  

Menurut Morrison (dalam Maentiningsih, 2008) secure attachment adalah 

keterikatan yang aman berupa kasih sayang yang diberikan orangtua pada anak 

secara konsisten dan responsif sehingga menumbuhkan rasa aman dan kasih 

sayang. Menurut Pennington (1999) mengatakan bahwa secure attachment akan 

mengarah pada pengembangan rasa percaya diri, sikap atau ego yang kuat 

sehingga akan menentukan kesuksesan dalam menghadapi berbagai masalah.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa secure attachment 

adalah keterikatan yang aman berupa kasih sayang yang diberikan dari orang tua 

pada anak yang bersifat khusus dan relatif bertahan lama dengan tujuan 

mendapatkan rasa aman, nyaman yang akan berhubungan dengan interaksi 

sosial.  

2. Teori-Teori Attachment 

Penjelasan mengenai kelekatan dapat dipandang dari berbagai sudut 

pandang atau kerangka berpikir. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan 

kelekatan, antara lain :  
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a.  Teori Psikoanalisa  

 Freud (Mussen dkk, 1984) mengatakan bahwa bayi dilahirkan dengan 

naluri biologis yang menuntut kepuasan. Kebutuhan seseorang anak akan 

makanan, kehangatan, dan pengurangan rasa sakit memberi gambaran akan 

“dorongan keras untuk memenuhi kebutuhan inderanya”. Freud menggambarkan 

dasar biologis dorongan ini sebagai sejenis energi fisik yang disebut libido. 

 Freud melihat bahwa aktivitas, orang dan obyek diaman sesorang anak 

menananmkan energi libidonya berubah menurut cara yang diramalkan dengan 

bertambahnya usia anak. Freud menyatakan bahwa kejadian di sekitar pemberian 

makan merupakan sumber kepuasan yang penting. Jika seorang yang diberi 

makan serta diasuh dengan baik, maka perhatian mereka yang berasal dari libido, 

diarahkan pada orang yang memberi kepuasan tadi. Freud menambahkan proses 

ini kateksis. Ia melihat bahwa bayi berkesinambungan menambahkan energi 

libidonya pada orang yang mengasuh mereka dan juga padapermukaan mulut, 

lidah, dan bibir karena permukaan ini penting dalam proses makan. Pemuasan 

pada fase oral sesorang anak terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat 

memperlambat pertumbuhan anak ke tahap perkembangan berikutnya : yaitu  

fiksasi  atau ketahanan internal dalam mengubah energi libido menjadikan 

rangakain obyek baru dan aktivitas yang mungkin terjadi . Freud mengusulkan 

suatu hipotesis bahwa fiksasi pada tahap oral, yang disebabkan oleh kepuasan 

yang berlebih atau kekurangan, dapat menjadikan orang dewas dengan gejala – 
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gejala psikologis khusus, contohnya bayi yang menderita ketidakpauasan dapat 

menimbulkan depresi parah atau schizoprhenia, dan mereka yang terlalu puas 

akan menimbulkan ketergantungan kepada orang lain.  

Teori Freud mengatakan bahwa interaksi dini antara anak dan ibu 

mempunyai sifat penting dalam perkembangan bayi selanjutnya (Mussen dkk, 

1984). Namun para ahli teori ini menekanan konsekuensi psikologis pengasuh 

dengan cara yang hangat, konsisten, bertanggung jawab, serata lembu dan bukan 

pada fungsi biologis pada pemberian makan dan kebersihan. Erik Erikson 

mengatakan bahwa perkembangan yang kritis selama periode bayi ia timbulnya 

percaya terhadap oranglain. Bayi yang konsisten mengalami pengalaman yang 

menyenangkan akan melalui tahap pertama dalam perkembnagan ini dengan 

berhasil. Mereka yang tidak melalui dengan baik akan kehilangan dasar 

kepercayaan pada orang lain. 

b.  Teori Belajar  

Kelekatan antara ibu dan anak dimulai saat ibu menyusui bayi sebagai 

proses pengurangan rasa lapar yang menjadi dorongan dasar. Rasa lapar, haus dan 

sakit merupakan dorongan dasarbagi bayi untuk bertindak. Suatu kejadian yang 

memuaskan kebutuhan biologis seorang anak yaitu mengurangi suatu dorongan 

disebut penguat primer (primery reinforcer) contohnya untuk seorang bayi yang 

lapar atau merasa sakit, namun juga berbagai keadaan yang lain. Ini menunjukkan 

ketergantungan yang umum padanya. Para hali belajar sosial mengatakan bahwa 

bahwa nilai kekuatan ketergantungan seorang anak ditentukan oleh bagaimana 

penghargaan, yaitu apakah ia sering dihubungakan dengan kesenangan dan 
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pengurangan rasa sakit serta kegelisahan (Searrs, Maccoby, & Levin, 1957 dalam 

Mussen dkk 1984).  

c.  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 dalam Liliana 2009). 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 telalu sedih dengan perpisahan. Orang tua dapat mengurangi situasi 

distress saat perpisahan dengan memberikan penjelasan pada anak.  

d.  Teori Etologi  

Menurut teori Etologi (Berndt, 1992 dalam Liliana 2009) tingkah laku 

lekat pada anak manusia diprogram 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 merespon perilaku. Bowlby, 

percaya bahwa perilaku awal sudah diprogam secara biologis. 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 dari respon biologis yang terprogram ini adalah anak 
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dan ibu akan mengembangkan hubungan kelekatan yang saling menguntungkan 

(mutuality attachment).  

Teori etologi juga menggunakan istilah “Psychological Bonding” yaitu 

hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak, yang bertahan lama 

sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial (Bowlby dalam 

Liliana 2009)  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kelekatan (attachment) secara 

garis besar dapat dijelaskan dengan Teori Psikoanalisa, Teori Belajar, Teori 

Perkembangan Kognitif, Teori Ekologi (Mussen dkk, 1984). Teori psikoanalisa, 

Freud berpandangan bahwa interaksi dini antara anak dan ibu mempunyai sifat 

penting dalam perkembangan bayi selanjutnya. Teori Belajar, bahwa kelekatan 

anak didapat dari ibu menyusui dan nilai kekuatan ketergantungan seorang anak 

ditentukan oleh bagaimana penghargaan. Teori perkembangan kognitif, bahwa 

kelekatan dapat terbentuk apabila bayi sudah mampu membedakan antara ibunya 

dengan orang asing. Teori ekologi, bahwa tingkah laku lekat pada anak manusia 

diprogram secara evolusioner dan instinktif. 

 

3.  Fase Perkembangan Attachment 

 Masa peka untuk mengembangkan kelekatan adalah pada usia satu tahun 

(Bernt dalam Ervika 2005) dengan efek yang lebih kuat pada orang yang sering 

melakukan interaksi dan berhubungan langsung dengan anak. Ibu yang 

mencurahkan kasih sayang kepada anaknya pada satu tahun pertama bisa 
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dikatakan akan memiliki kelekatan interaksi yang lebih dibnadingkan melakukan 

intekasi secara langsung. Sosok ibu berperan penting dalam anak.  

Perkembangan kelekatan dan tingkah laku lekat anak harus disertai 

perkembangan kemampuan kognitif dan berhubungan dengan permanensi objek 

(Flavell, Hadiyanti dalam Ervika 2005). Adanya kemampuan mengenali figur 

attachment membuat anak mengetahui bahwa ibunya mempunyai sosok yang 

berbeda dengan sosok atau objek lain, sehingga pada sosok istimewa inilah anak 

memutuskan untuk mengikatkan tali emosional dan menjadi lekat. Sebaliknya, 

tidak hanya kemampuan kognitif yang berpengaruh dalam perkembangan 

kelekatan, namun perkembangan kelekatan juga berperan terhadap perkembangan 

kognitif. Anak yang mempunyai figur attachment (ibu dan pengasuh) akan 

mengembangkan minat terhadap figur attachmennya, sehingga perilaku anak 

menjadi terstimulus oleh figur attachmentnya yang berpengaruh bagi aspek 

kognitif anak.  

Empat tahap perkembangan kelekatan attachment (Soetjiningsih,  2012) : 

a. Orientasi dan tanda-tanda diberikan oleh bayi tanpa diskriminasi (0-3 bulan)  

Pada usia tersebut anak telah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk 

mengorientasikan dirinya terhadap gejala-gejala lingkungan yang menonjol 

terutama terhadap orang tua. Telah tampak adanya perbedaan cara anak dalam 

menghadapi orang dan benda, tetapi anak belum dapat membedakan antara satu 

orang dengan yang lain. 

b. Orientasi dan tanda-tanda ditunjukan pada satu orang atau lebih yang 

bersifat khusus atau telah dibedakan ( 3- 6 bulan ) 
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 Pada tahap ini anak telah mampu berorientasi pada figur-figur yang telah 

dikenalnya. Anak mulai mengenal wajah-wajah tertentu yang ditunjukan melalui 

tingkahlaku seprti senyuman dan ocehan 

c. Mempertahankan kedekatan terhadap figur lekat tertentu (6 bulan – 3 tahun)  

Kelekatan anak terhadap figur khusus yang telah timbul pada tahap 

sebelumnya, pada tahap ini tampak lebih kuat. Tingkah laku anak dalam 

menghadapi ibu sebagai figur lekat mulai terorganisir dan bertujuan. Tujuan 

tingkah laku adalah untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur 

lekat. Pada fase ini, anak telah mempunyai figur lekat yang terpisah dari anak dan 

mempunyai sifat ketetapan dalam ruang dan waktu 

d. Membentuk gol corrected partnership (3 tahun – masa anak-anak) 

Pada tahap ini anak sudah bisa diajak bekerja sama. Bila semula tidak mau 

ditinggal figur lekatnya walaupun sebentar, kini mengizinkan figur lekatnya pergi 

karena mengetahui kepergian itu hanya sementara. Anak mulai dapat mengerti 

dan memahami perasaan, motif, maksud dan tujuan, atau rencana figur lekat untuk 

mencapai suatu tujuan. Jadi dalam hal ini ada suatu bentuk hubungan timbal balik. 

Menurut Bowlby (Ervika 2005) perkembangan kelekatan dibagi menjadi 

empat fase, yaitu:  

a.  Indiscriminate Sociability  

Terjadi pada anak yang berusia dibawah dua bulan. Bayi menggunakan 

tangisan untuk menarik perhatian orang dewasa, menghisap dan menggenggam, 

tersenyum dan berceloteh digunakan untu menarik perhatian orang dewasa agar 

mendekat padanya 
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b. Discriminate Sociability  

Terjadi pada anak yang berusia dua hingga tujuh bulan. Pada fase ini bayi 

mulai dapat membedakan objek lekatnya, mengingat orang yang memberikan 

perhatian dan menunjukkan pilihannya pada orang tersebut.  

c. Spesific attachment  

Terjadi pada anak yang berusia tujuh bulan hingga dua tahun. Bayi mulai 

menunjukkan kelekatannya pada figur tertentu. Fase ini merupakan fase 

munculnya intensional behavior dan independent locomosi yang bersifat 

permanen. Anak untuk pertama kalinya menyatakan protes ketika figur lekat 

pergi. Anak sudah tahu orang-orang yang diinginkan dan memilih orang-orang 

yang sudah dikenal. Mereka mulai mendekatkan diri pada objek lekat. Anak mulai 

menggunakan kemampuan motorik untuk mempengaruhi orang lain.  

d. Partnership  

Terjadi pada usia dua sampai empat tahun . Fase ini sama dengan fase 

egosentris yang dikemukakan Piaget. Memasuki usia dua tahun anak mulai 

mengerti bahwa orang lain memiliki perbedaan keinginan dan kebutuhan yang 

mulai diperhitungkannya. Kemampuan berbahasa membantu anak bernegosiasi 

dengan ibu atau objek lekatnya. Kelekatan membuat anak jadi lebih matang dalam 

hubungan sosial. Bowlby menamakannya goal corrected partnerships, hal ini 

membuat anak lebih mampu berhubungan dengan peer dan orang yang tidak 

dikenal. 
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Menurut Bowlby (Adiyanti dalam Ervika 2005) perkembangan kelekatan 

terhadap figur tertentu merupakan hasil proses yang bekerja dalam diri anak, 

yaitu:  

a.   Kecenderungan anak untuk melakukan orientasi, melihat dan mendengarkan 

suatu kelompok stimuli tertentu dan sejumlah stimuli yang lain. Hal ini 

memungkinkan bayi yang masih sangat muda menaruh perhatian khusus pada 

orang yang merawatnya (sebagai suatu stimuli). 

b.  Kegiatan belajar memungkinkan bayi belajar tentang atribut persepsual dari 

orang yang memberikan perhatian kepadanya dan membedakan orang tersebut 

dari orang-orang disekitarnya.  

c.  Bayi mempunyai kecenderungan untuk mendekati orang yang sudah 

dikenalnya dan telah dibedakan dari orang lain.  

 Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa fase atau tahap perkembangan 

kelekatan melalui beberapa tahap, yaitu Indiscriminate Sosiability, Discriminate 

Sosiability, Specifis Attachment dan Partnership (Bowlby dalam Ervika 2005). 

Indiscriminate Sosiability, bayi menggunakan celoteh dan tangisan untuk menarik 

perhatian orang dewasa. Discriminate Sosiability, bayi mulai dapat membedakan 

objek lekatnya. Specifis Attachment, bayi mulai menunjukkan kelekatannya pada 

figur terterntu. Partnership, bayi mulai mengerti bahwa orang lain memiliki 

perbedaan keinginan dan kebutuhan yang mulai diperhitungkan. 
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4. Variasi Kelekatan atau Kualitas Attachment 

 Ainsworth menggunakan metode eksperimen dengan situasi asing (the 

strange situation). Anak ditempatkan dalam ruangan yang dirancang dengan 

lingkungan fisik yang tidak familier, adanya perpisahan dengan pengasuh, dan 

adanya kontak dengan orang asing. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut dengan 

sengaja diciptakan untuk melihat reaksi anak. Berdasarkan eksperimen tersebut 

diperoleh tiga respon, yaitu (Ervika, 2005): 

a.  Insecurely Attached Avoidant infant (Type A )  

Ditemukan pada 20% sample penelitian. Anak menolak kehadiran ibu, 

menampakkan permusuhan, kurang memiliki resiliensi ego dan kurang mampu 

mengekspresikan emosi negatif (Cicchetti dan Toth dalam Ervika 2005). Selain 

itu anak juga tampak mengacuhkan dan kurang tertarik dengan kehadiran ibu 

(Dishion, French dan Patterson dalam Ervika 2005).  

b.  Securely Attached Infant (Type B)  

Ditemukan pada 70% subjek penelitian. 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 (Cicchetti dan Toth dalam Ervika 2005) 

Anak merasa terganggu ketika ibu pergi dan menunjukkan kebahagiaan ketika ibu 

kembali.  

c.  Insecurely Attached Resinstant Infant (Type C)  

Ditemukan pada 10% subjek penelitian. Menunjukkan keengganan untuk 

mengeksplorasi lingkungan. Tampak impulsive, helpless dan korang kontrol 
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(Cicchetti dan Toth dalam Ervika 2005). Beberapa tampak selalu menempel pada 

ibu dan bersembunyi dari orang asing. Anak tampak sedih ketika ditinggal ibu dan 

sulit untuk tenang kembali meskipun ibu telah kembali. Mampu mengekspresikan 

emosi negatif namun dengan reaksi yang berlebihan.  

d.  Disorganized/ Disoriented Attached (Type D)  

Ini merupakan tipe keempat yang dihasilkan dari pengembangan 

eksperimen yang dilakukan oleh Main, Hesse dan Solomon (Dishion, Frech dan 

Patterson, 1995; Cummings, 2003 dalam Ervika 2005). Ditemukan pada anak-

anak yang mengalami salah pengasuhan (maltreated) dimana kekacauan emosi 

terlihat saat episode pertemuan kembali dengan ibu. Perilaku mereka tampak 

sangat tidak terorganisasi, mengalami konflik dalam dirinya serta menunjukkan 

kedekatan sekaligus penolakan. Adakalanya secara langsung menunjukkan 

kekhawatiran dan penolakan yang lebih besar pada ibu dibandingkan dengan 

orang asing.  

Ainsworth dan rekan – rekannya mengamati kemunculan tiga pola dasar 

(Crain, 2007) : 

a. Securily Attachment Infants 

Ainsworth percaya kalau bayi – bayi yang menunjukkan pola tingkah laku 

kemelekatan yang sehat. Respons ibu mereka setiap hari telah memberikan 

kenyakinan pada mereka sebagai pelindung, kehadiran ibu didalam situasi asing 

cukup memberi mereka keberanian untuk mengekprolasi secara aktif lingkunagan 

sekitar yang baru. 
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b. Insecure – Avoidant Infants 

Bayi yang menunjukkan pola ini terlihat cukup indepedent selama menjalani 

situasi asing. Segera setelah memasuki ruang bermain, mereka langsung 

memainkan mainan yang ada didalamnya. Meskipun mengekplorasi seperti itu, 

mereka ternyata tidak menggunakan ibunya meninggalkannya diruangan itu, 

mereka tidak menjadi marah, dan tidak mencari kedekatan padanya ketika ibunya 

kembali. Karena bayi – bayi ini menunjukkan independensi seperti itu di dalam 

situasi asing, mereka berhasil mengesankan banyak orang sebagai anak yang 

sehat. Namun ketika ainsworth mengamati lebih dekat sikap penghindaran mereka 

itu, dia menduga bahwa mereka sebernanya menderita kesulitan emosional pada 

derajat tertentu. Penghindaran mereka ini mengingatkan ainsworth kepada sikap 

anak – anak yang mengalami perpisahan perpisahan – perpisahan.  

c. Insecure – Ambivalent Infants 

Di dalam situasi ini situasi asing, bayi – bayi ini model ini lengket dan asik 

kemana pun ibunya pergi sampai – sampai tidak mau mengeksplorasi ruang 

bermain sama sekali. Mereka akan menjadi sangat marah waktu ibunya 

menimbulkan ruangan namun akan bersikap sanagt ambivalen ketika ibunya 

datang kembali.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa attachment dibedakan 

dua bagian utama yaitu secure dan insecure attachment. Selanjutnya secure 

securely yaitu tipe securely attached, sedangkan  infant insecure attachment 

dibagi lagi menjadi tiga tipe, yaitu insecure attached avoidant attachment, 



69 

 

 
 

insecurely attached resinstant infant dan disorganized / disoriented attache 

(Dishion, French dan Patterson dalam Ervika 2005).  

 

5.  Karakteritik Figur Lekat Yang Memiliki Secure Attachment pada anak 

Ada beberapa karakteristik figur attachment yang memiliki secure 

attachment dan insecure attachment dengan anak, menurut Ainsworth 

menyebutkan bahwa orangtua yang memiliki secure attachment dengan anak 

memiliki karakteristik sebagai berikut (dalam Liliana 2009):  

a.  Hangat (warm), orangtua menunjukkan antusiasme terhadap anak, hangat, 

dan ramah (friendly feelings). Kehangatan yang ditunjukkan oleh orangtua 

akan memberikan perasaan nyaman dan santai (relax).  

b.  Sensitif (sensitive), orangtua mampu menunjukkan pengertian simpatik 

terhadap anak, mengerti kebutuhan anak dari sudut pandang anak.  

c.  Responsif (responsive), orangtua mampu menyikapi kebutuhan anak akan 

rasa nyaman, rasa ingin dilindungi, dan selalu memberikan respon terhadap 

keinginan anak.  

d.  Dapat diandalkan (dependable), tempat anak menggantungkan harapan dan 

kebutuhannya akan rasa aman dan nyaman, orangtua dapat diandalkan oleh 

anak terutama ketika anak membutuhkan dukungan atau dalam keadaan 

tertekan.  
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Kualitas kelekatan (attachment) orang tua yang secure menurut Chiccheti 

dan Rizley (dalam Liliana 2009), juga diasosiasikan dengan :  

a.  Komitmen orangtua, orangtua memiliki komitmen untuk senantiasa 

beradadi dekat anak, senantiasa membantu, dan memberikan pertolongan 

jika dibutuhkan.  

b.  Empati, orangtua memiliki kemampuan untuk dapat merasakan apa yang 

dirasakan oleh anak terutama jika anak berada dalam situasi tertekan  

c.  Kemampuan bekerjasama, orangtua memiliki kemampuan untuk menjalin 

kerjasama yang baik dengan anak, dalam kaitannya membantu anak untuk 

dapat mengeksplorasi dunianya.  

d.  Terbuka dalam komunikasi, orangtua terbuka dalam komunikasi, menerima 

masukan dari anak, dan dapat memberikan masukan yang positif bagi anak.  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri figur lekat yang memiliki 

secure attachment ialah : hangat (warm), sensitif (sensitive), responsif 

(responsive), dapat diandalkan (dependable) (Ainsworth dalam Liliana 2009). 

Hangat (warm), orang tua menunjukkan antusiasme pada anak dan ramah. Sensitif 

(sensitive), orang tua mampu menunjukkan simpatik pada anak. Responsif 

(responsive), orang tua mampu menyikapikebutuhan anak akan rasa aman dan 

dilindungi. Dapat diandalkan (dependable), orang tua tempat mengantungkan 

harapan dan kebutuhan akan rasa aman dan aman serta ketika anak membutuhkan 

dukungan dalam keadaan tertekan.  
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6.   Ciri-ciri individu yang memiliki Secure Attachment  

   Menurut Collins & Feeney (dalam Liliana 2009) ciri-ciri individu yang 

memiliki secure attachment adalah sebagai berikut :  

a. Individu yang secure adalah individu yang selalu percaya bahwa dirinya 

dicintai dan dihargai oleh orang lain dan mendapat perhatian penuh.  

b. Menilai figur attachment sebagai responsif, penuh perhatian dan dapat 

 dipercaya.  

c.   Individu merasa nyaman jika dalam sebuah kedekatan atau keintiman.  

d.    Individu selalu bersikap optimis dan percaya diri.  

e.    Mampu membina hubungan dekat dengan orang lain.  

Menurut Bowlby dan Ainsworth (dalam Santrock, 2003) menjelaskan 

individu yang mendapatkan secure attachment terhadap figur attachmentnya 

memiliki ciri sebagai berikut : 

a. Percaya diri 

b. Optimis 

c. Mampu membina hubungan dekat dengan orang lain 

d. percaya bahwa dirinya dicintai dan dihargai oleh orang lain dan mendapat 

perhatian penuh. 
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Karakteristik individu yang memiliki secure attachment menurut Benokraitis 

(dalam Maentiningsih, 2008) yaitu:  

a. Sikap hangat dalam berhubungan dengan orang lain.  

Individu yang secure attachment cenderung lebih bersikap hangat dalam hal 

ini lebih ramah dalam berhubungan dengan orang lain, baik dalam 

lingkungan keluarga ataupun dalam hal pertemanan.  

b. Tidak terlalu bergantung pada orang lain.  

Individu yang secure attachment sangat mandiri karena tidak selalu 

bergantung dengan orang lain. Umumnya individu yang secure attachment 

merasa yakin dalam melakukan sesuatu hal dan kemampuan akan dirinya 

karena mendapat kasih sayang yang cukup dari keluarganya.  

c. Tidak akan menjauhi orang lain.  

Individu yang secure attachment cenderung tidak akan menjauhi orang 

lain,lebih terbuka dengan orang lain. Individu yang secure attachment 

mampu menjalin hubungan dengan orang disekitarnya.  

d. Sangat dekat dengan orang yang sangat disayanginya.  

Individu yang secure attachment biasanya sangat dekat dengan orang yang 

disayanginya dalam hal ini adalah orangtua dan keluarga. Individu yang 

secure attachment juga umumnya sangat dekat dengan dengan saudara 

kandungnya seperti kakak atau adik.  

e. Lebih empati terhadap orang lain.  

Individu yang secure attachment lebih empati dengan orang lain karena 

individu yang secure attachment memiliki rasa sosial yang tinggi.  
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f. Sangat percaya pada orang yang disayangi.  

Individu yang secure attachment cenderung lebih percaya terhadap orang 

yang disayanginya seperti orangtua dan keluarga karena individu yang 

secure attachment memiliki hubungan yang sangat dekat dan didasari oleh 

kasih sayang yang sangat kuat dengan keluarganya.  

g. Lebih nyaman bersama orang yang disayangi.  

Individu yang secure attachment lebih nyaman untuk menghabiskan waktu 

bersama dengan orang-orang yang disayanginya seperti keluarganya.  

Ciri secure attachment menurut ainsworth (dalam Mutmainah, 2016) yaitu 

mempunyai model mental orang lain sebagai orang yang bersahabat, dipercaya, 

responsif dan penuh kasih sayang. Hal ini terlihat pada karakteristik dibawah ini : 

a. Memiliki kepercayaan ketika berhubungan dengan orang lain, yaitu 

individu mampu menjalin keakraban dengan orang lain yang 

mendekatinya dan senantiasa memandang orang lain dengan pandangan 

positif. 

b. Memiliki konsep diri yang bagus, yaitu pemahaman individu terhadap 

dirinya sendiri dan orang lain. Indikasi bahwa individu memiliki konsep 

diri yang bagus adalah mengembangkan sikap yang penuh percaya diri, 

mampu mandiri, berpikir realistis akan kemampuan yang dimiliki dan 

berusaha mencapai hasil yang sebaik mungkin. 

c. Merasa nyaman untuk berbagi perasaan dengan orang lain, yaitu individu 

memiliki kemampuan mengungkapkan perasaan dan pemikiran apa saja 

yang ada ada dirinya. Hal ini meliputi kemampuan untuk berbagi cerita 
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atau pengalaman, kemampuan untuk mendengarkan orang lain dan siap 

menerima masukan dari siapapun. 

d. Peduli dengan siapa pun, yaitu inividu yang meiliki jiwa yang responsif 

dan mampu memberikan bantuan kepada orang lain.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri individu yang memiliki 

secure attachment ialah, percaya diri, optimis, mampu membina hubungan dekat 

dengan orang lain, nyaman jika dalam sebuah kedekatan atau keintiman percaya 

bahwa dirinya dicintai dan dihargai oleh orang lain dan mendapat perhatian penuh 

(Bowlby dan Ainsworth dalam Santrock 2003) 

 

C. REMAJA 

1. Definisi Remaja 

Sarwono (2007), menerangkan bahwa seringkali orang yang mudah 

memberi definisi remaja sebagai transisi antara anak – anak ke masa dewasa, 

atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menujukkan tingkah laku 

tertentu seperti sudah diatur, mudah terangsang perasaanya dan sebagainya, 

namun sebenarnya pemberian definisi bagi remaja tidaklah semudah itu.  

Piaget (dalam Hurlock, 2008) menerangkan secara psikologi, remaja 

adalah usia diaman individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia 

dimana anak  tidak lagi merasa dibawah tingkat orang – orang yang lebih tua 

melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang – kurangnya dalam 

masalah hak.  
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Dari uraian diatas dapat disimpilkan bahwa masa remaja merupakan masa 

perubahan atau masa peralihan dari masa kanak – kanak ke masa dewasa yang 

meliputi perubahan biologi, perubahan psikologik dan perubahan sosial. 

 

2. Tahap – Tahap Perkembangan Remaja 

Dalam proses peneyesuaian diri menuju kedewasaan, ada 3 tahap 

perkembangan remaja (Sarwono, 2007) : 

a. Remaja Awal (Early Adolescence) 

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran – heran akan perubahan 

yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan – dorongan yang menyertai 

perubahan – perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran – pikiran baru, 

cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang, secara erotis. Dengan 

dipegangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini menyebabkan para remaja awal 

sulit mengerti dan dimengerti orang dewasa.  

b. Remaja Madya (Middle Adolescence) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan – kawan. Ia senang 

kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “narsistic”, yaitu 

mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman – teman yang mempunyai sifat – 

sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi 

kebinggungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana : peka atau tidak 

peduli, ramai – ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, 

dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipoes Complex 
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(perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak – kanak) dengan mempererat 

hubungan dengan kawan –kawan dari lain jenis. 

c. Remaja Akhir ( Late Adolescence) 

Tahap ini masa konsodilasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan 

pencapaian lima hal di bawah ini. 

a. Minat yang makin mantap terhadap fungsi – fungsi intelek. 

b. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang – orang lain dan 

dalam pengalaman – pengalaman baru 

c. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

d. Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sediri) diganti 

dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri denganorang lain. 

e. Tumbuh “ dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan 

masyrakat umum (the public) (Sarwono, 2007) 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyesuian dari 

menuju kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan remaja yaitu : Remaj awal (early 

adolescent), Remaja madya (middle adolescent), Remaja akhir (late adolescent) 

 

3. Ciri – Ciri Remaja 

Remaja memiliki rentang umur dimana dapat dikatakan sebagai seorang 

remaja. Awal masa remaja erlangsung kira – kira 13 tahun sampai 16 tahun, dan 

akhir masa remaja ermula 16 tahun sampai 18 tahun usia matang secra hukum. 

Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode 

sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut merupakan :  
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a. Masa remaja sebagai periode yang penting  

Kendati pun semua periode daam rentang kehidupan adalah penting, 

namun kadar kepentingannya berbeda-beda. Ada beberapa periode yang lebih 

penting dari beberapa periode lainnya, karena akibatnya yang langsung terhadap 

sikap dan perilaku dan adalagi yang penting karena akibat-akibat jarak jangka 

panjangnya. Pada periode remaja, akibat langsung maupun jangka panjang tetap 

penting. Ada periode yang penting karena akibat fisik dan adalagi karena akibat 

psikologis. 

b. Masa remaja sebagai masa peralihan  

Peralihan tidak berarti terputus atau berubah dari apa yang telah terjadi 

sebelumnya, melainkan lebih-lebih sebuah peralihan dari satu tahap 

perkembangan ke tahap berikutnya. Artinya apa yang telah terjadi sebelumnya 

akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan yang 

selanjutnya. Bila anak-anak beralih dari masa anak-anak ke masa dewasa, anak-

anak akan “mingglakna segala sesuatu yang bersifat ke kanak-kanakan” dan juga 

harus mempelajari perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan 

sikap yang sudah ditinggalkan. Perubahan fisik yang terjadi selama tahun awal 

masa remaja yang mempengaruhi tingkat perilaku individu dan mengakibatkan 

ditiadakannya penilaian kembali penyesuaian nilai-nilai yang telah bergeser.  

c. Masa remaja sebagai masa periode perubahan  

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar 

dengan tingkat perubahan fisik. Selama masa remaja , ketika perubahan fisik 
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terjadi secara pesat, perubaha perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau 

perubahan fisik menurun maka perubahan sikap dan perilaku menurun juga.  

Ada 5 perubahan yang sama dan hampir bersifat universal. Pertama, 

meingginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik 

dan psikologis yang terjadi. Kedua, perubahan tubuh, minat dan peran yang 

diharapkan oleh kelompok sosial untuk dipesankan menimbulkan masalah baru. 

Keempat, dengan berubahnya minat pla perilaku maka nilai-nilai juga berubah. 

Kelima, sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap sebuah perubahan.  

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah  

Setiap periode mempunyai masalah sendiri-sendiri, namun masalah masa 

remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki 

maupun anak perempuan. Karena ketidak mampuan mereka untuk mengatasi 

sendiri masalahnya menurut cara mereka yaini, banyak remaja akhirnya 

menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu dengan harapan mereka.  

e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas  

Masa remaja merupakan penyesuaian dari masa kanak-kanak ke masa 

remaja penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting bagi anak laki-

laki maupun anak perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan 

identias diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman 

dengan segala hal.  

Tetapi status mereka yang mendua dalam kebudayaan amerika serikat saat 

ini menimbulkan suatu dilema “krisis identitas” atau masalah identias ego pada 

remaja. Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa 
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dirinya apa peranannya dalam masyarakat. Apakah ia seorang anak atau dewasa? 

Apakah nantinya dapat menjadi seorang suami atau ayah ? apakah ia mampu 

percaya diri sekalipun latar belakang ras atau agama atau nasional yang beberapa 

orang merendahkannya. 

f. Masa remaja sebagai usia menimbulkan ketakutan 

Seperti ditunjukan oleh majeres, “beranggapan populer tentang remaja 

yang mempunyai arti yang bernilai, dan sayangnya, banyak yang diartikan 

bersifat negatif. Anggapan steorotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak 

yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya, cenderung merusak dan berperilaku 

merusak menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi 

kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik 

terhadap perilaku remaja yang normal. Stereotip populer juga mempengaruhi 

kondisi diri dan sikap remaja terhadap dirinya sendiri dalam membahas masalah 

stereotip budaya.  

g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis  

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah 

jambu. Ia melihatnya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan 

bukan sebagaimana adanya dalam hal cita-cita. 

h. Masa remaja sebagai masa ambang masa dewasa  

Remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan 

untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan 

bertindak seperti orang dewasa belumlah ternyata belumlah cukup. Oleh karena 

itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang menghubungkan status 
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dewasa, merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan dan 

terlibat dalam perbuatan seks. Mereka beranggapan bahwa perilaku ini akan 

memberikan yang mereka inginkan.  

 

4. Remaja Putri 

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak – anak ke dewasa buka 

hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik  (Sarwono,1989). Diantara 

perubahan – perubahan fisik yang terjadi terdapat pengaruh  pada perkembangan 

jiwa remaja, mulai dari pertumbuhan tubuh, berfungsinya alat reproduksi dan 

tanda – tanda seksual sekunder yang tumbuh. Secara lengkap (Muss, 1968) 

membuat urutan perubahan fisik pada anak perempuan, sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan tulang – tulang  

b. Pertumbuhan payudara 

c. Tumbuh bulu yang halus dan lurus berwarna gelap di kemaluan 

d. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya 

e. Buku kemaluan menjadi keriting 

f. Haid 

g. Tumbuh bulu pada ketiak 

Pada perkembangan masa remaja terdapat ciri khusus yang membedakan 

antara remaja putra dan remaja putri. Terdapat ciri – ciri khusus yang menandakan 

perkembangan pada masa remaja bagi remaja putri, ciri – ciri psikis remaja putri, 

ciri – ciri sosial remaja putri. Ciri – ciri tersebut diantaranya (Samadi, 2004) : 
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a. Ciri – ciri psikis remaja putri 

1) Akal dan kecerdasaan  

Bahwa remaja dalam batasan – batasan tertentu melakukan 

penetangan dan perlawanan serta tidak ingin mengikuti orang tua dan 

para pendidik. Agar bisa terlepas dari perintah dan larangan keduanya, 

mereka pura – pura bingung dan tidak mengetahuinya. 

2) Kemampuan menentukkan dan beragumentasi 

Dalam kehidupan ribadi, para remaja sangat menikmati dan senang 

menjadi seseorang yang memiliki pendapat dan pemikiran sendiri. 

Mereka mampu memahami, memilah, dan menentukkan. Pada masa – 

masa ini dari sisi pemikiran mereka sedang berkembang, terlebih dari 

fase – fase logis telah mereka lalui dan kini mereka memasuki masa 

beragumentasi. Akan tetapi pada usia 11-15 tahun, seorang remaja putri 

pada umumnya lebih dulu berkembang dari sisi pemikiran dibanding 

remaja putra yang sebaya dengannya, dengan perbandingan sekitar dua 

tahun diatas remaja putra. 

Pada pertengahan pada masa remaja, remaja pada sampai satu 

tahapan dimana daya pikirnya berkembang, menjadi orang yang pandai 

beragumentasi, ia memberikan alasan atasa setiap perbuatan yang ia 

lakukan, ia pun menuntut alasan orang lain. 

3) Kemandirian dan kebebasan 

Para remaja, disaat melampaui masa kanak – kanak  dan memiliki 

kehidupan yang mandiri, menganggap diri mereka mampu menjalani 
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kehidupan ini sendirian tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, 

kemandirian ini pun dapat saja membahayakan mereka. Orang dewasa 

harus menerima pokok kebebeasan mereka dan menghargai keinginan 

mereka untuk mandiri, karena syarat – syarat pertumbuhan yang alami 

menuntut hal yang demikian. Namun, kemandirian dan kebebasan 

mereka haruslah dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri 

mereka sendiri maupun orang lain, dan agar mereka tidak melakukan hal 

– hal yang bertentangan dengan norma – norma. 

b. Ciri – ciri sosial remaja putri 

1) Masalah akhlak di usia remaja  

Seama ini, orang tua memiliki anak yang penurut dan selalu 

mentaati perintah serta larangan mereka. Namun, kini mereka 

dihadapkan pada seorang anak yang menganggap dirinya sedah besar 

dan tidak menyukai hidup dengan aturan – aturan lama. Akhlak dan 

jiwanya sedang terbangun, sedang terbentuk secara bertahap menuju 

kesempurnaan, atau istilahnya lebih matang namun untuk mencapai 

tahap ini, dibutuhkan waktu dan kesanggupan orang tua serta para 

pendidik. 

2) Peran lingkungan  

Kesadaran muncul didalam remaja, terutama usia 12-13 tahun. Yang 

lebih penting lagi adalah tumbuhnya kesadaran jiwa dan fitrah. Pada sisi 

lain, remaja mulai memasuki masyarakat dan bermasyarakat. Setiap 

perilaku dari individu – individu masyarakat menjadi contoh dan 
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pelajaran bagi dirinya. Moral remaja merupakan pematulan dari kondisi 

– kondisi diri sekiratanya. Dimana mode – mode pakaian dan perilaku 

baru masyarakat menarik perhatiannya dan menariknya untuk 

mengetahui hal – hal tersebut. 

3) Kekuasaan  

Kekuasaan merupakan keunikan perkembangan masa remaja. Rasa 

berkuasa muncul dari diri remaja seolah – olah dirinya adalah 

pemimpin, ia menjadi egois dan mau menang sendiri. Kondisi tersebut 

menyebabkan ketidakterikatan dalam menghadapai linkungan sekitar. 

Orang – oarang disekitarnya diupayakhan untuk memperhatikan kondisi 

– kondisi seperti ini. Bersolek, perhataian pada tubuh, pakaian dan 

kecantiakan luar merupakan bukti tentang hal ini. Remaja menghabiskan 

banyak waktu untuk memperhatikan bentuk pakaian, cara berpakaiaan, 

dan berupaya sebisa mungkin agar tidak cacat pada dirinya. 

4) Hubungan dengan orang tua 

Sebagian besar remaja mengambil jarak dengan kedua orang tua 

mereka, tidak mentaati perintah orang tua mereka, bahkan bersikukuh 

terhadap hal salah yang mereka lakukan. Masalah ini disebabkan karena 

mereka menganggap orang tua mereka otoriter, kaku, kolot, tidak logis, 

da banyak beterentang dengan hidup modern. Kadang kala remaja putri 

banyak yang menuding ibunya berpikiran kolot karena tidak 

mengizinkannya ikut acara – acara teretntu. Karena mendapat larangan – 

larangan dari orang tuanya, remaja berusaha menentukkan kesalahan 
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yang ada pada pribadi kedua orang tuannya atau berupaya memembuat 

keduanya tidak berkutik. 

5) Persahabatan 

Seorang remaja berusaha mencari sahabat yang bisa berbagi rasa, 

bisa mempercayainya dan bisa menjadi tempat mencurahkan segala 

masalah pribadi yang dihadadapinya. Ia berusaha memuji sahabatnya 

dan menunjukkan persahabatan mereka dengan cara memberikan 

hadiah. Persahabatan remaja dibandingakan persahabatan orang dewasa 

dianggap lebih tulus, tanpa embel – embel dan sangat sedikit terjalin 

karena adanya perhitungan terterntu. Remaja putri tidak ingin 

kehilanagan sahabatnya, oleh karena itu ia cenderung untuk berpakaian 

seperti sahabatnya, menghias rambut seperti sahabatnya dan berperilaku 

seperti sahabatnya. Pada satu sisi, hal – hal tersebut mengakibatkan 

penyimpangan dan kerusakan. Namun disisi lain, persahabatan juga bisa 

menjadi sarana petunjuk jalan kebenaran. 

6) Sopan santun dan adat istiadat 

Masa remaja adalah masa penentangan dan pembekangan 

terhadapa berbagai kenyataan, keluarga, dan terhadap adat istiadat yang 

berlaku dimasyarakat. Perilaku yang mereka tunjukkan merupakan 

bentuk penentangan tanpa pengetahuan dan perbandingan. Mereka 

hanya menginginkan hal yang baru, modern dan menarik perhatian. 

Kecenderungan hal – hal yang baru, meningggalkan adat istiadat dan 

penting dari suatu yang sakral. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika model 
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pakaian dam aksesoris yang dikenakan remaja putri terkadang 

mengundang tawa. Bagi mereka, pengakuan dari sahabat lebih berarti 

dan lebih menyenangkan daripada pengakuan dari orang tua dan para 

pendidik. 

7) Hubungan dengan selain keluarga 

Para remaja mungkin sudah tidak percaya lagi pada semua orang 

yang memiliki kedudukan dan kehidupannya, tidak perhatian dan 

menentang mereka sampai sangat sulit untuk menciptakan hubungan 

yang erat dengan mereka. Jauhnya dari orang – orang dewasa sangat 

membahayakan, karena hal ini menjauhkan meraka dari segala sesuatu 

yang penting yang seharusnya mereka serap dan menyebakana meraka 

jauh dari adat istiadat serta cara hisup yang logis. 

 

D. Hubungan Antara Individu Dengan Ciri-Ciri Secure Attachment 

Dengan Kecenderungan Menjadi Lesbi Pada Remaja Di Asrama 

Putri Daerah Sidoarjo 

Secure attachment pada anak dapat mempengaruhi kepribadian, 

kemandirian dan perilaku sosial anak di dalam kehidupan sehari – hari. Di 

kehidupan sehari – hari anak akan merasa nyaman berhubungan dengan orang 

tuanya. Anak perlu mendapatkan suatu arahan dari orang tua untuk 

perkembangan di masa selanjutnya. Orang tua adalah figur bagi anak untuk 

mendapatkan rasa aman sehingga anak mampu berinteraksi dengan lingkungan 

sosialnya.  
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Orang tua berperan utama dalam mengasuh, membimbing dan 

mengarahkan anak ke norma – norma yang sesuai dengan lingkungannya. Orang 

tua atau figur attachment berfungsi sebagai objek tiruan. Anak akan meniru dan 

mengidentifikasi banyak hal dari orang tua terutama mengenai peran gender 

orang tua.  

Hubungan orang tua dengan anak merupakan awal terbentuknya suatu 

kelekatan (attachment) yang dapat menimbulkan rasa aman (secure attachment). 

Anak dapat dikatakan secure attachment apabila mampu bersikap hangat dalam 

berhubungan dengan orang lain, sebab anak yang secure attachment cenderung 

lebih bersikap optimis, percaya diri dalam lingkungan keluarga ataupun dalam 

hal pertemanan. (dalam Maentiningsih, 2008).  

Masa anak-anak yang menuju ke dewasa akan mengalami periode yang 

disebut dengan remaja, remaja akan mengalami krisis identitas. Remaja akan 

menunjukkan tingkah laku yang susah diatur, mudah terangsang perasaanya. 

Remaja membutuhkan arahan dan bimbingan mengenai orientasi seksual dan jati 

dirinya pada masa tersebut. Orang tua dan atau figur attachment berperan 

penting dalam pencarian identitas diri dan pembentukkan orientasi seksual.  

Lingkungan yang kerap tidak mendukung terbentuknya tahap – tahap 

perkembangan orientasi seksual, figur attachment ataupun lingkungan yang 

kurang mengarahkan remaja ke hal yang positif dalam pembentukkan orientasi 

seksual akan menyebabkan remaja mengalami terganggunya pembentukan 

orientasi seksualnya.  
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Figur attachment yang memberikan rasa aman kepada remaja akan 

berfungsi dalam pembentukan orientasi seksual dan interaksi sosialnya, yaitu 

remaja akan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, remaja mampu 

terbuka dengan orang lain, serta merasa disayangi dan dihargai oleh orang lain. 

Selain itu, remaja juga memiliki kedekatan dengan keluarganya, dalam hal ini 

remaja yang secure attachment akan mendapatkan dan terpenuhi akan rasa aman 

dari figur attachment nya. 

Remaja yang secure attatchment dan tinggal di asrama lebih merasa dekat 

dengan berbagai orang disekitarnya, mampu bergaul dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru tanpa merasa canggung apabila remaja berjauhan dengan figur 

attachment. Remaja yang memiliki secure attachment dan tinggal di asrama  

dengan jangka waktu yang lama tidak akan menimbulkan  ketergantungan, 

kedekatan satu dengan lainnya, sebab remaja putri yang secure attachment merasa 

figur attachment yang dimiliki telah memberikan dan memenuhi kebutuhan rasa 

aman dan nyaman bagi remaja putri sehingga remaja putri tidak akan mencari rasa 

aman dan nyaman dari sesama temannya serta kecenderungan menjadi lesbi akan 

semakin kecil apabila remaja memiliki secure attachment pada dirinya. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

sebenarnya harus diuji secara empiris. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat 

ada hubungan negatif antara individu dengan ciri-ciri secure attachment dengan 

kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan persoalan dalam 

penelitian. Setiap penelitian ilmiah, metodologi mempunyai arti yang penting, karena 

ilmiah tidaknya suatu penelitian sangat tergantung pada metodologi yang digunakan 

(Suryabrata, 2002). Metodologi secara umum memberikan dasar-dasar dan prosedur-

prosedur dalam penelitian ilmiah. 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian yang antara lain adalah populasi dan sampel penelitian, desain penelitian, 

instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. 

 

A. Subyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Menurut Hadi (2000).  Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan unit analisa 

yang diduga. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).  

Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh remaja di asrama putri daerah sidoarjo 

yang berjumlah 82 remaja putri. Adapun ciri-ciri atau karakteristik populasi yang 

dimaksud adalah: a)remaja pada asrama putri daerah Sidoarjo b)remaja berusia antara 
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13 - 18 Tahun, c)remaja yang masih atau memiliki salah satu figur attachment (ayah atau 

ibu). Berikut jumlah tabel siswi asrama putri daerah Sidoarjo tahun ajaran 2015/2016. 

Tabel 1 

Jumlah Siswi Asrama Putri Daerah Sidoarjo 

NO. CABOR JUMLAH 

1 ALT 17 

2 ST 8 

3 GT 9 

4 KT 8 

5 JD 8 

6 VP 8 

7 PT 4 

8 SR 3 

9 PS 6 

10 SL 7 

11 RG 3 

12 TM 1 

13 AG 1 

         Total 82 Siswi 

 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi, yaitu penelitian tanpa 

menentukan sampel atau kata lain seluruh populasi yang diteliti. Menurut Arikunto 

(2010), penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan 

subyeknya tidak terlalu banyak.  Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 82 remaja 

asrama putri. Sebagai subyek penelitian  berjumlah 65 remaja asrama putri yang telah 

berhasil dijumpai di Asrama putri. 
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B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data – data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statistik (Azwar, 1998).  

Jenis penelitian menggunakan penelitian korelasional. Penelitian 

korelasional bertujuan menyelediki sejauh mana variasi pada suatu variabel 

berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien 

korelasi (Azwar, 1998). Dengan penelitian korelasional, pengukuran terhadap 

variabel – variabel serta saling hubungan diantara varibel lainnya dapat dilakukan 

serentak dalam kondisi realistik.  

 

C. Instrumen Pengumpul Data 

 Instrumen pengumpulan data adalah metode yang dipakai yang dipakai 

untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, mengadakan 

pengukuran merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasikan besar kecilnya obyek 

yang diteliti (Hadi, 2000).  

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan skala.  Skala yang terdiri dari skala secure attachment dan 
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skala kecenderungan menjadi lesbi. Metode skala adalah serangkaian pernyataan 

tertulis yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan setiap 

peryataan tersebut digunakan untuk memperoleh  informasi mengenai subyek. 

Selanjutnya jawaban dari subyek tentang pernyataan-pernyataan dalam skala 

tersebut akan mempunyai makna dalam penyajian hipotesis Alasan mengunakan 

metode skala ini berdasarkan pertimbangan bahwa: 1)subyek adalah orang yang 

paling tahu tentang dirinya sendiri, 2)segala sesuatu yang dinyatakan subyek 

penelitian adalah benar dan dapat dipercaya, 3)interprestasi subyek tentang 

pernyataan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan yang dimaksud oleh 

peneliti (Hadi, 2000).  

Metode penyusunan skala yang digunakan adalah  Skala Likert (Likert Scalting of 

Attitudes). Prinsip pokok skala likert adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang 

dalam kontinum sikap terhadap objek sikap mulai dari sangat negative sampai sangat 

positif (Widoyoko, 2012).  

Skala likert merupakan skala yang meliputi penyataan favourable dan pernyataan 

unfavourable. Pernyataan favourable adalah pernyataan yang mendukung atau 

memihak pada objek sikap, sedangkan pernyataan unfavourable adalah pernyataan 

yang tidak mendukung atau memihak pada objek sikap. 

Skala Likert yang dimodifikasi dengan berupa pertanyaan – pertanyaan dengan 

sejumlah pilihan jawaban yang berisi tingkat kesetujuan subyek terhadap pertanyaan 

yang diajukan dan dalam hal ini subyek hanya diminta untuk mengidentifikasi tingkat 

kesetujuan dengan pernyataan yang tersedia dengan memilih salah satu dari lima 

tingkat kesetujuan. Suatu pernyataan yang dibuat dilengkapi dengan pernyataan 



92 

 

 
 

favorable yaitu, indikasi bahwa subyek mendukung indikator yang di ungkap dengan 

kisaran nilai dimana jawaban (SS) mendapat nilai lima, memilih jawaban (S) mendapat 

nilai empat, memilih jawaban (N) mendapatkan nilai tiga,  memilih jawaban (TS) 

mendapat nilai dua, dan memilih jawaban (STS) mendapat nilai satu. Sementara itu 

pernyataan unfavorable, apabila subyek memilih jawaban (SS) mendapat nilai satu, 

memilih jawaban (S) mendapat nilai dua, memilih jawaban (N) mendapat nilai tiga , 

memilih jawaban (TS) mendapat nilai empat, dan memilih jawaban (STS) mendapat nilai 

lima. 

 

1. Skala Secure Attachment 

a. Definisi Operasional  

Secure Attachment merupakan keterikatan yang aman berupa kasih sayang yang 

diberikan dari orang tua pada anak yang bersifat khusus dan relatif bertahan lama 

dengan tujuan mendapatkan rasa aman, nyaman yang akan berhubungan dengan 

interaksi sosial.  

b. Pengembangan Alat Ukur 

Secure Attachment akan diukur melalui skala kelekatan dengan Skala ini 

berdasarkan indikator sebagai berikut: 1) Percaya diri, 2) Optimis, 3) Mampu membina 

hubungan dekat dengan orang lain, 4) Percaya bahwa dirinya dicintai, dihargai oleh 

orang lain dan mendapat perhatian penuh. 

Skala yang digunakan untuk mengungkap secure attachment yang terdiri dari 39 

butir aitem. Skala terbagi atas pernyataan favourable sebanyak 20 butir item dan 
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pernyataan unfavourable 19 butir aitem. Blue print skala kelekatan (Attachment) dapat 

dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2 

Blue Print Skala I 

Skala Secure Attachment 

No. Indikator Favorable Unfavorable ∑ 

1.  Percaya diri 1,5,9,13 17,21,25,29,36 9 

2.  Optimis 2,6,10,14,37 18,22,26,30,38 10 

3.  

Mampu membina hubungan 

dekat dengan orang lain 
3,7,11,15,31 19,23,27,34,39 10 

4.  

Percaya diri bahwa dirinya 

dicintai, dihargai orang lain 
4,8,12,16,32,33 20,24,28,35 10 

Total  20 19 39 

 

c. Uji Alat Ukur  

1) Uji Validitas Skala  

Validitas menurut Hadi (1994) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur itu dapat mengungkap suatu gejala atau bagian – bagian gejala yang hendak 

diukur. Butir – butir yang akan diuji coba dengan teknik analisis korelasi Product 

Moment dengan rumus : 
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Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi Product moment 

N  = jumlah kasus 

∑ XY = Jumlah hasil kali antara skor tiap aitem dengan skor total 

∑ X = Jumlah skor aitem 

∑ Y = Jumlah skor total 

∑ X2 = Jumlah kuadrat skor aitem 

∑ Y2 = Jumlah kuadrat skor total 

Karena kelebihan bobot maka hasil korelasi perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rpq = angka korelasi setelah dikoreksi 

rtp = angka korelasi sebelum dikoreksi 

SDy = Simpangan baku butir 

SDx = Simpangan baku faktor 
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 Untuk menentukan kesahihan butir, menggunakan ketentuan berkorelasi positif 

dan pada taraf signifikansi 5% artinya suatu butir alat ukur dinyatakan sahih, jika 

koefiensi korelasi positif taraf signifikansi yang diperoleh lebih besar atau sama dengan 

angka batas penerimaan dan penolakan pada taraf signifikansi 5%  (Hadi, 2000). Azwar 

menjelaskan pada proses pemilihan aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 

0,30 daya bedanya dianggap memuaskan. Aitem yang memiliki harga ryx dibawah 0,30 

dapat diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi yang 

rendah. Apabila aitem yang memiliki indeks daya beda 0,30 jumlahnya banyak, maka 

dapat dipilih aitem yang memiliki indeks beda tertingi. Akan tetapi, apabila jumlah aitem 

yang lolos daam proses validasi masih terlampau sedikit, maka dapat menurunkan 

kriteria indeks daya beda dari 0,30 menjadi 0,25. Adaapun standart yang digunakan 

dalam menentukan aitem pada secure attachment dengan kecenderungan menjadi lesbi 

pada remaja diasrama putri daerah Sidoarjo adalah ryx > 0, 30. 

Hasil uji validitas skala secure attachment dapat diketahui bahwa dari 39 aitem, 

diperoleh 39 aitem sahih dengan indeks korelasi aitem berkisar antara 0,308 sampai 

dengan 0,727 dan ada 0 aitem dinyatakan gugur dengan taraf signifikansi 5%. 

Selanjutnya dari analisis korelasi aitem total yang telah dikoreksi. Dengan demikian, 

aitem skala secure attachment ini dianggap valid sebagai alat ukur penelitian. Adapun 

perincian aitem yang sahih dan gugur dapat dilihat pada tabel tabel 3. 
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Tabel 3 

Skala I 

Hasil Validitas Skala Secure Attachment 

No Indikator 
Sebaran Nomor Aitem 

Total 
Sahih Gugur 

1 Percaya Diri 
1,5,9,13, 

17,21,25,29,36 
- 9 

2 Optimis 2,6,10,14,37 

18,22,26,30,38 
- 10 

3 Mampu membina hubungan 

dekat dengan orang lain 

3,7,11,15,31 

19,23,27,34,39 
- 

10 

4 Percaya diri bahwa dirinya 

dicintai, dihargai orang lain 

4,8,12,16,32,33 

20,24,28,35 
- 

10 

Total 20 - 39 

 

2) Uji Realiabilitas Alat Ukur 

Pengujian terhadap reliabilitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan analisis 

varians (Anava) dari Hoyt ( Hadi, 2000) karena tidak ada syarat apapun. Rumus teknik 

Hoyt sebagai berikut : 

rtt  = 1- ( Ve/Vr ) 

 

keterangan : 

rtt    = Korelasi Keandalan Hoyt 

Ve = Varians Error 

Vr = Varians Responden 
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 Kaidah uji reliabilitas (keandalan) alat ukur adalah harus mempunyai korelasi dan 

taraf signifikansi (p) lebih kecil atau sama dengan 5% (Hadi, 2000 ). 

Hasil uji keandalan/reliabilitas skala kecenderungan menjadi lesbi pada remaja 

yang ditunjukkan dengan Koefisien Alpha sebesar 0,942 dengan p = 0,000  yang 

menunjukkan bahwa skala tersebut andal. 

 

2. Skala Kecenderungan Menjadi Lesbi 

a. Definisi Operasional 

 Kecenderungan menjadi lesbi adalah gejala dari dua wanita yang mengarahkan 

pilihan orientasi seksualnya kepada sesama wanita dan merasa tertarik baik secara 

fisik, seksual, emosional. 

b.     Pengembangan Alat Ukur 

Kecenderungan menjadi lesbi akan diukur melalui skala Kecenderungan Lesbi. 

Skala ini berdasarkan indikator sebagai berikut : 1) Remaja lebih sering bergaul dengan 

anak-anak berjenis kelamin yang sama dan berusia dibawahnya,  2) Menunjukkan 

ketertarikan pada wanita, 3) Biasanya anak ini takut berbicara dengan lawan jenisnya, 

4) Berpakaian seperti atau menyenangi kegiatan yang dilakukan laki-laki (mempunayai 

hobi maskulin) 

Skala yang digunakan untuk mengungkap kecenderungan menjadi lesbi pada 

remaja yang terdiri dari 44 butir aitem. Skala terbagi atas pernyataan favourable 

sebanyak 23 butir item dan pernyataan unfavourable 21 butir aitem. Blue print skala 

kecenderungan menjadi lesbi pada remaja dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 4 

Blue Print Skala II 

Kecenderungan Menjadi Lesbi Pada Remaja 

No. Indikator Favorable Unfavorable ∑ 

1 

Remaja lebih sering bergaul 

dengan anak-anak berjenis 

kelamin yang sama  

1, 5, 9, 13, 17 25, 29, 33, 37, 

41 

10 

2 
Menunjukkan ketertarikan pada 

wanita 

2, 6, 10, 14, 18, 

21, 23, 24 

26, 30, 34, 38, 

42, 44 
14 

3 
Takut berbicara dengan lawan 

jenisnya 

3, 7, 11, 15, 19, 

22 
27, 31, 35, 39 10 

4 Memiliki hobby maskulin 4, 8, 12, 16, 20 
28, 32, 36, 40, 

43 
10 

Total  23 21 44 

 

b. Uji Alat Ukur 

1) Uji Validitas Skala  

Validitas menurut Hadi (1994) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur itu dapat mengungkap suatu gejala atau bagian – bagian gejala yang hendak 

diukur. Butir – butir yang akan diuji coba dengan teknik analisis korelasi Product 

Moment dengan rumus : 
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Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi Product moment 

N  = jumlah kasus 

∑ XY = Jumlah hasil kali antara skor tiap aitem dengan skor total 

∑ X = Jumlah skor aitem 

∑ Y = Jumlah skor total 

∑ X2 = Jumlah kuadrat skor aitem 

∑ Y2 = Jumlah kuadrat skor total 

Karena kelebihan bobot maka hasil korelasi perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rpq = angka korelasi setelah dikoreksi 

rtp = angka korelasi sebelum dikoreksi 

SDy = Simpangan baku butir 

SDx = Simpangan baku faktor 
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Penentuan kesahihan digunakan taraf signifikan 5% artinya suatu butir 

dikatakan valid jika memiliki tingkat probabilitas kesesatan tidak lebih atau sama dengan 

5 % (p ≤ 0,05). Sebaliknya jika butir memiliki tingkat probabilitas kesesatan tidak lebih 

atau sama dengan 5% berarti butir tidak sahih. Azwar menjelaskan pada proses 

pemilihan aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap 

memuaskan. Aitem yang memiliki harga ryx dibawah 0,30 dapat diinterpretasikan 

sebagai aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi yang rendah. Apabila aitem yang 

memiliki indeks daya beda 0,30 jumlahnya banyak, maka dapat dipilih aitem yang 

memiliki indeks beda tertingi. Akan tetapi, apabila jumlah aitem yang lolos daam proses 

validasi masih terlampau sedikit, maka dapat menurunkan kriteria indeks daya beda dari 

0,30 menjadi 0,25. Adaapun standart yang digunakan dalam menentukan aitem pada 

kelekatan(attachment) dengan kecenderungan menjadi lesbi pada remaja diasrama 

putri daerah sidoarjo adalah rxy > 0, 30. 

Hasil uji validitas skala kecenderungan menjadi lesbi pada remaja dapat diketahui 

bahwa dari 44 aitem, ada 16 aitem dinyatakan gugur dari 5 putaran. Selanjutnya dari 

analisis korelasi aitem total yang telah dikoreksi, diperoleh 28 aitem sahih dengan indeks 

korelasi aitem berkisar antara 0,319 sampai dengan 0,643. Dengan demikian, aitem 

pada skala kecenderungan menjadi lesbi pada remaja dianggap valid sebagai alat ukur 

penelitian. Adapun perincian aitem yang sahih dan gugur dapat dilihat pada tabel 5.  
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Tabel 5 

Skala II 

Hasil Validitas Skala Kecenderungan Menjadi Lesbi Pada Remaja 

No Indikator 
Sebaran Nomor Aitem 

Total 
Sahih Gugur 

1 

Remaja lebih sering 

bergaul dengan anak-

anak berjenis kelamin 

yang sama 

1,5,9,13,17,29,33 25,37,41 10 

2 Menunjukkan 

ketertarikan pada 

wanita 

2,6,14,18,21,23,24 

34,38,42,44 
10,26,30 14 

3 Takut berbicara 

dengan lawan 

jenisnya 

3,15,19,22,27,35,39 7,11,31 

10 

4 Memiliki hobby 

maskulin 
4,20,36 8,12,16,28,32,40,43 

10 

Total 28 16 44 

 

2) Uji Realiabilitas Alat Ukur 

Pengujian terhadap reliabilitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan analisis 

varians (Anava) dari Hoyt ( Hadi, 2000) karena tidak ada syarat apapun. Rumus teknik 

Hoyt sebagai berikut : 
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rtt  = 1- ( Ve/Vr ) 

Keterangan : 

rtt    = Korelasi Keandalan Hoyt 

Ve = Varians Error 

Vr = Varians Responden 

  Kaidah uji reliabilitas (keandalan) alat ukur adalah harus mempunyai korelasi 

dan taraf signifikansi (p) lebih kecil atau sama dengan 5% (Hadi, 2000 ). 

Hasil uji keandalan/reliabilitas skala kecenderungan menjadi lesbi pada remaja 

yang ditunjukkan dengan Koefisien Alpha sebesar 0,910 dengan p = 0,000 yang 

menunjukkan bahwa skala tersebut andal.  

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa yang digunakan dalam mengolah data dalam penelitian ini 

menggunakan korelasi product moment dari pearson dengan alasan untuk menguji 

kuatnya hubungan yang ditemukan yaitu signifikan atau tidak. 

Penggunaan analisa data teknik analisa data product moment pearson ini 

memerlukan dua syarat, yaitu normalitas sebaran dan linearitas hubungan. 

1. Uji Prasyarat Analisis 

 Sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik data yang dikumpulkan, analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik parametrik dengan teknik 

korelasi Produk Momen Pearson dengan uji prasyarat analisis Uji Normalitas Sebaran 

dan Uji Linieritas Hubungan (Hadi, 2000) 
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a. Uji Normalitas Sebaran 

  Uji ini bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi sebaran skor ubahan. 

Uji Normalitas Sebaran ini menggunakan teknik Kolmogorov – Smirnov. Perhitungan 

uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan komputer program analisis 

butir Seri Program Statistik (SPSS) IBM VERSI 20. Berikut hasil normalitas pada tabel 

6. 

Tabel 6. 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SECURE_AT KEC_LESBI 

N 65 65 

Normal Parametersa,b 
Mean 148,69 128,82 

Std. Deviation 21,162 17,525 

Most Extreme Differences 

Absolute ,127 ,144 

Positive ,057 ,144 

Negative -,127 -,092 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,027 1,162 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,242 ,134 

 

Hasil dari normalitas sebaran data secure attachment diperoleh nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,027 dengan p = 0,242 (p > 0,05). Normalitas 

sebaran data kecenderungan menjadi lesbi pada remaja diperoleh nilai  Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 1,162 dengan p = 0,134 (p> 0,05). Hal ini berarti sebaran data 
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skala kelekatan (attachment) dan skala kecenderungan menjadi lesbi pada remaja 

memenuhi syarat berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas Hubungan 

  Uji Linieritas Hubungan ini dilakukan untuk memastikan derajat hubungan 

antara individu denagn ciri-ciri secure attachment dengan kecenderungan menjadi 

lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo. Uji linieritas adalah untuk 

mengetahui bentuk linieritas hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

tergantung. 

  Kaidah yang digunakan adalah jika p < 0,05 maka korelasi linier, sebaliknya jika p 

> 0,05 dinyatakan korelasi tidak linier. Jika korelasi linier berarti penelitian ini dapat 

dipakai untuk memprediksi suatu kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Sebaliknya, jika korelasi tidak linier berarti penelitian ini tidak dapat dipakai untuk 

memprediksi suatu kesimpulan yang diperoleh dari hasil suatu penelitian (Hadi, 

2000).   

  Hasil uji linieritas hubungan variabel kelekatan (attachment) dengan 

kecenderungan menjadi lesbi pada remaja diperoleh dengan Sig. Linearty data 

tersebut sebesar p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini berarti hubungan antara individu 

dengan ciri-ciri secure attachment dengan kecenderungan menjadi lesbi pada 

remaja adalah linier. Hasil normalitas dapat dilihat pada tabel 7.  
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Tabel 7. 

Hasil Uji Linearitas Hubungan 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 9184,998 1 9184,998 55,264 ,000 

Residual 10470,786 63 166,203   

Total 19655,785 64    

The independent variable is SECURE_AT. 

 

2. Teknik Analisis Data 

 Sesuai jenis data yang diperoleh, yaitu untuk seluruh variable 

menghasilkan data interval, maka analisis data yang digunakan adalah analisis 

Korelasi Product Moment, yaitu menguji hubungan antara individu dengan ciri-ciri 

secure attachment (X) dengan kecenderungan menjadi lesbi (Y) . 

 

 Rumus  Korelasi Pearson adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi Product moment 

N  = jumlah subyek yang diteliti 
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∑ XY = Jumlah hasil kali antara skor tiap variable x dengan variable y 

∑ X = Jumlah skor variable X 

∑ Y = Jumlah skor variable Y 

∑ X2 = Jumlah kuadrat variable X 

∑ Y2 = Jumlah kuadrat variable Y  

 

Kaidah uji signifikan untuk menguji taraf signifikansi hasil uji Korelasi Product 

Momen Pearson adalah bila p dari rhitung < 0,01 atau rhitung < 0,05 maka hubungan antara 

ubahan bebas dengan ubahan terikat adalah sangat signifikan, tetapi bila p dari rhitung  > 

0,05 maka hubungan antara ubahan bebas dengan ubahan terikat adalah nonsignifikan. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara individu dengan ciri-ciri secure attachment 

dengan kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo, yang 

ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi sebesar rxy = -0,684 dengan p = 0,000 (p < 

0,05). Berikut hasil uji korelasi dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8. 

Uji Korelasi Product Moment 

 

 SECURE_AT KEC_LESBI 

SECURE_AT 

Pearson Correlation 1 -,684** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 65 65 

KEC_LESBI 

Pearson Correlation -,684** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 65 65 

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

 

Koefisien korelasi tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara 

variabel secure attachment dengan kecenderungan menjadi lesbi pada remaja. Semakin 

nyata ciri-ciri secure attachment maka semakin rendah  kecenderungan menjadi lesbi 

pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo. Sebaliknya, semakin kurang nyata ciri-ciri 

secure attachment maka semakin tinggi kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di 

asrama putri daerah Sidoarjo. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 November 2016 di Asrama Putri 

Daerah Sidoarjo yang beralamat di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, 

Sidoarjo. Pada penelitian ini peneliti mendapat ijin dari bapak Drs.Zainal Arifin, 

M.Pd. selaku Kepala UPT untuk melakukan penelitian dengan bimbingan dari 

Bapak Badrus S.Pd. M.pd. selaku Guru Bimbingan Konseling (BK). Pengambilan 

data secure attachment dengan kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di 

asrama putri daerah Sidoarjo dilaksanakan melalui penyebaran skala pada 65 

siswi putri. 

 

E. Hasil Penelitian  

Berdasarkan pengujian untuk menguji hubungan antara individu denagn ciri-ciri 

secure attachment  dengan kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama 

putri daerah Sidoarjo yang berusia 13 – 18 tahun. Hasil dari normalitas sebaran 

data secure attachment  diperoleh nilai Kolmogorov- Smirnov Z sebesar 1,027 

dengan p = 0,242 (p > 0,05). Normalitas sebaran data kecenderungan menjadi 

lesbi pada remaja diperoleh nilai  Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,162 dengan p 

= 0,134 (p > 0,05). Hal ini berarti sebaran data skala secure attachment dan skala 

kecenderungan menjadi lesbi pada remaja memenuhi syarat berdistribusi normal. 
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Hasil uji linieritas hubungan variabel secure attachment dengan 

kecenderungan menjadi lesbi pada remaja diperoleh dengan Sig. Linearty data 

tersebut sebesar p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini berarti hubungan antara secure 

attachment dengan kecenderungan menjadi lesbi pada remaja adalah linier. 

Hasil korelasi Product Moment diperoleh hasil r sebesar -0,684 pada taraf 

signifikansi p = 0,000 (p < 0,05) (Signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa antara 

variabel bebas (X) secure attachment mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan variabel terikat (Y) kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama 

putri daerah Sidoarjo.  

 

F. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan yang terbukti bahwa 

“Ada hubungan negatif antara individu dengan ciri-ciri secure attachment dengan 

kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo”. 

Semakin nyata individu dengan ciri-ciri secure attachment diikuti semakin rendah 

kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo dan 

sebaliknya semakin kurang nyata individu dengan ciri-ciri secure attachment 

diikuti semakin tinggi kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di asrama putri 

daerah Sidoarjo. Nilai R square adalah 0,467 (nilai R square adalah 

pengkuadratan dari koefisien korelasi (R). Artinya 46,7 % kecenderungan menjadi 

lesbi pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo dapat dijelaskan oleh variabel 

secure attachment.  
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Adanya korelasi yang negatif dan signifikan antara individu dengan ciri-

ciri secure attachment dengan kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di 

asrama putri daerah Sidoarjo menunjukkan bahwa secure attachment  mempunyai 

peranan penting dalam menentukan perkembangan orientasi seksual.  

Perkembangan orientasi seksual pada remaja didapat dari mengidentifikasi 

figur lekatnya. Figur lekat berfungsi sebagai objek tiruan. Anak akan meniru dan 

mengidentifikasi banyak hal dari orang tua terutama mengenai peran gender orang 

tua.  

Figur attachment  yang hangat, responsif dapat menyebabkan anak mudah 

mengidentikasi figur tersebut yang berhubungan dengan orientasi seksual atauun 

dengan interaksi sosialnya. Figur attachment yang memiliki kriteria hangat, 

responsif dan dapat diandalkan akan dapat menimbulkan secure attachment bagi 

anak. 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Bowlby dan Ainsworth, individu 

yang mendapatkan secure attachment terhadap figur attachmentnya akan  

menimbulkan rasa percaya diri, optimis, mampu membina hubungan dekat 

dengan orang lain dan percaya bahwa dirinya dicintai dan dihargai oleh orang lain 

dan mendapat perhatian penuh (dalam Santrock, 2003) menjadikan remaja mudah 

untuk berinteraksi dengan sosialnya. Soetjiningsih (2012) kelekatan merupakan 

tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan 

seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain tersebut.  

Remaja yang mendapatkan kelekatan (attachment) yang cukup akan 

mendapatkan rasa aman sehingga remaja mampu berinteraksi dan percaya dengan 
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lingkungan sosialnya. Remaja dengan ciri-ciri secure attachment akan mudah 

beradaptasi ketika tinggal di lingkungan baru yaitu asrama.  

Remaja yang secure attatchment dan tinggal di asrama lebih merasa dekat 

dengan berbagai orang disekitarnya, mampu bergaul dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru tanpa merasa canggung apabila remaja berjauhan dengan figur 

attachment. Remaja yang memiliki secure attachment dan tinggal di asrama  

dengan jangka waktu yang lama tidak akan menimbulkan ketergantungan, 

kedekatan satu dengan lainnya, sebab remaja putri yang secure attachment merasa 

figur attachment yang dimiliki telah memberikan dan memenuhi kebutuhan rasa 

aman dan nyaman bagi remaja putri sehingga remaja putri tidak akan mencari rasa 

aman dan nyaman dari sesama temannya. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan 

(Rimbawati, diakses tanggal 20 September 2016) menyimpulkan bahwa faktor 

yang menyebabkan menjadi seorang gay  pada awalnya merupakan bentuk 

keterpakasaan kondisi yang dihadapinya dan faktor dari figur kelekatan 

(attachment) yaitu ibunya yang terlalu mendominasi. Figur attachment yang 

kurang memenuhi beberapa fungsi serta kurang dapat menimbulkan rasa aman, 

nyaman menyebabkan individu mencari figur ain sebagai figur attachmentnya, 

sehingga pada akhirnya subjek berorientasi sebagai gay. Dinamika yang dialami 

setiap subjek berbeda – beda tergantung bagaimana respon yang dimunculkan dari 

seorang yang dianggap sebagai figur attachment dari setiap individu.  

Selain itu, hasil penelitian juga mendukung pendapat Beiber dan 

Socrarides (Soetjiningsih, 2004), melaporkan homoseksual lebih banyak 
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mempunyai ibu yang dominan, overprotectif serta peran ayah yang lemah dan 

bahkan tidak ada. Hubungan orang tua dan anak yang seperti ini dapat 

menyebabkan rasa bersalah dan kecemasan yang mendorong menjadi 

homoseksual atau lesbian  

Berdasarkan uraian diatas, faktor hubungan antara kelekatan (attachment) 

mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian, kemandirian remaja. 

Esensi dari hubungan orang tua dengan anak dapat menentukan kelekatan 

(attachment) yang menimbulkan rasa nyaman. Hal ini dapat terlihat secure 

attachment, yaitu keterikatan yang aman berupa kasih sayang yang diberikan 

orangtua pada anak secara konsisten dan responsif sehingga menumbuhkan rasa 

aman dan kasih sayang.  

Figur attachment atau orangtua merupakan sosok yang berperan utama 

dalam mengasuh, membimbing dan mengarahkan anak ke norma – norma yang 

sesuai dengan lingkungannya, selain itu figur attachment atau orang tua juga bisa 

dianggap teman oleh anak yang menjadikan kehidupan lebih hangat dalam 

keluarga, sehingga figur attachment atau orangtua saling terbuka dan saling 

memberi.  

Secure attachment dapat mempengaruhi perkembangan orientasi seksual, 

pembentukan kepribadian, kemandirian dan perilaku sosial anak karena 

atatchment yang dibangun selama masa perekembangan merupakan salah satu 

faktor yang memberikan rasa keamanan,kenyamanan dan kepercayaan terhadap  

lingkungan bagi anak di dalam kehidupan sehari – hari.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Ada Hubungan Antara 

Individu Dengan Ciri-Ciri Secure Attachment Dengan Kecenderungan Menjadi 

Lesbi Pada Remaja Di Asrama Putri Daerah Sidoarjo. Hasil analisa data 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan, dimana diperoleh rxy sebesar 

= - 0,684 pada taraf signifikansi p = 0,000. Dengan demikian, hipotesis dalam 

penelitian ini dapat diterima, artinya kecenderungan menjadi lesbi pada remaja di 

asrama putri daerah Sidoarjo dapat ditentukan oleh individu dengan ciri-ciri 

secure attachment. Hal ini menunjukkan bahwa baik buruknya Individu dengan 

ciri-ciri secure attachment berhubungan dengan kecenderungan menjadi lesbi 

pada remaja di asrama putri daerah Sidoarjo. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan pembahasan 

sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa saran bagai semua pihak sebagai 

berikut : 

1. Bagi Remaja Di Asrama Putri 

Disarankan bagi remaja putri diharapkan dapat menilai figur lekat 

penuh perhatian dan dapat dipercaya serta memiliki sifat positif terhadap 

keluarganya. Selain itu, remaja putri selalu percaya bahwa dirinya dicintai, 
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dihargai oleh orang lain dan mendapat perhatian penuh, selalu bersikap 

optimis, percaya diri dan mampu membina hubungan dekat dengan orang 

lain. Serta berhati –hati dalam memilih teman, tetap bergaul sesuai dengan 

norma-norma dan tidak terpengaruh terhadap hal yang negatif.  

 

2. Bagi Orang Tua 

Disarankan pada Orangtua diharapkan menciptakan suasana 

keluarga yang harmonis dan nyaman, sehingga anak-anak pun merasa 

senang dan nyaman, lebih dari itu kebutuhan anak akan rasa aman 

terpenuhi. Kebutuhan rasa aman yang terpenuhi akan meningkatkan 

kesehatan psikologis anak yang pada akhirnya juga akan membangun 

konsep diri yang positif. Orangtua diharapkan memiliki komitmen untuk 

senantiasa berada dekat anak, senantiasa membantu, dan memberikan 

pertolongan jika dibutuhkan. Orangtua juga diharapkan mampu untuk 

menjalin kerjasama yang baik dengan anak, dalam kaitannya membantu 

anak untuk dapat mengeksplorasi dunianya. Orangtua terbuka dalam 

komunikasi yang mampu menerima masukan dari anak, dan dapat 

memberikan masukan yang positif bagi anak.  

 

3. Bagi Pihak Asrama 

Disarankan pada pihak asrama tetap mengontrol perkembangan 

siswi remaja putri di asrama setiap harinya serta memberikan arahan 

mengenai perkembangan orientasi seksual bagi remaja. 
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4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain apabila akan melanjutkan penelitian dengan topik 

yang sama, penulis menyarankan agar menambah variable lain yang 

mungkin lebih menunjang dalam kelengkapan data yang diteliti yang 

berhubungan dengan kecenderungan menjadi lesbi, misalnya pola asuh, 

konsep diri, kematangan emosi. 
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LAMPIRAN 1 

 

SKALA SECURE ATTACHMENT 

Nama / Inisial : 

Usia   :          

Jenis kelamin : P 

Dekat dengan  : Ayah / Ibu / 

 

Berikut ini pernyataan-penyataan yang akan anda kerjakan. Berikan tanda 

silang (X) pada pilihan yang anda anggap paling sesuai dengan keadaan 

anda yang sebenarnya.  

Keterangan : 

STS  : Sangat Tidak Setuju     S       : Setuju  

TS    : Tidak Setuju     SS     : Sangat Setuju 

N  : Netral    

NO . PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. 

Saya merasa memiliki kelebihan yang bisa untuk 

dikembangkan 

     

2. 
Saya mampu mengerjakan suatu hal dengan baik 

 

     

3. 
Saya mudah berkenalan dengan orang baru 

 

     

4. 
Banyak yang peduli dengan saya ketika saya terkena 

musibah 

     

5. 
Saya berani mengerjakan soal didepan kelas  

 

     

6. 

Saya yakin dengan jawaban yang saya kerjakan, 

walaupun jawabannya belum tentu benar 

     

7. 

Saya mampu berkomunikasi dengan orang yang 

bukan seumuran dengan saya 
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NO . PERNYATAAN STS TS N S SS 

9. 
Saya dikenal diantara teman – teman saya 

 

     

10. 

Saya yakin bahwa diri saya adalah seorang 

pemenang dan juara 

 

     

11. 

Berhubungan dengan orang lain itu hal yang 

menyenangkan 

 

     

12. 

 

Banyak orang yang menolong saya ketika saya ada 

masalah 

 

     

13. 
Penampilan saya lebih baik daripada teman saya 

 

     

14. 

Menurut saya apa yang saya kerjakan akan 

membuahkan hasil yang baik 

     

15. 

Berteman dengan orang lain adalah hal yang wajib 

bagi saya 

     

16. 

Hidup saya dipenuhi dengan cinta dari orang-orang 

disekeliling saya 

     

17. 

Ketika saya berbicara didepan orang lain saya tidak 

berani menatap matanya 

     

18. 
Tantangan adalah hal yang sulit diselesaikan 

 

     

19. 

Saya lebih suka menyendiri daripada berbaur 

dengan teman – teman lainnya 

     

20. 
Orang lain banyak yang menjelek – jelekan saya 

 

     

21. 
Ketika saya berjalan saya menundukkan kepala 

 

     

22. 

Saya merasa mudah putus asa dengan masalah yang 

saya hadapi 
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NO . PERNYATAAN STS TS N S SS 

23. 
Saya sulit akrab dengan orang baru 

 

     

24. 
tidak ada orang yang memperdulikan saya 

 

     

25. 

Saya kurang mempunyai fisik yang menunjang 

penampilan saya 

     

26. 
Saya merasa bayangan kegagalan selalu menghantui 

 

     

27. 

Teman-teman saya hanya dalam satu lingkungan 

saja 

     

28. 

Menurut saya orang tua saya kurang perduli dengan 

kemampuan saya 

     

29. 

Saya mudah cemas dalam menghadapi suatu 

permasalahan 

 

     

30. 

Saya menghindari tugas – tugas yang sulit untuk 

saya kerjakan karena saya yakin gagal 

     

31. 
Saya mampu menyesuaikan diri dengan teman-

teman baru 

     

32. 

Saya merasa diperhatikan penuh oleh orang tua dan 

saudara-saudara saya 

     

33. 
Orang lain menghargai keberadaan saya 

 

     

34. 

Hubungan saya dengan teman – teman selalu terjadi 

permasalahan 

     

35. 

Orang tua saya lebih perhatian kepada saudara saya 

jika dibandingkan kepada saya 

     

36. 
Saya takut ketika mengerjakan soal di depan kelas 

 

     

37. 

Saya berusaha dengan maksimal, apapun yang 

terjadi 
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NO . PERNYATAAN STS TS N S SS 

38. 
Saya mudah berkecil hati dalam suatu kegagalan      

39. 
Saya susah mendapatkan teman-teman baru 
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LAMPIRAN 2 

 

SKALA KECENDERUNGAN MENJADI LESBI PADA 

REMAJA 

NO . PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. 

Saya merasa lebih suka berteman dengan wanita 

daripada laki-laki 

     

2. 

Saya merasa wajar jika sesama perempuan saling 

berpelukan 

     

3. 
Saya takut jika berbicara dengan laki –laki 

 

     

4. 
Terkadang saya berpenampilan seperti laki-laki 

 

     

5. 

Bercerita dengan sesama perempuan membuat saya 

lebih merasa nyaman daripada bercerita dengan teman 

laki-laki. 

     

6. 

Menurut saya wajar jika bergandengan tangan saat 

bersama teman perempuan saya 

     

7. 
Saya keringat dingin jika menatap laki –laki      

8. 
Saya menyukai olahraga ekstrem      

9. 

Saya merasa nyaman jika sedang bermain atau keluar 

dengan teman perempuan saya 

     

10. 
Saya lebih suka melihat wanita berpenampilan cantik      

11. 
Saya was-was jika bertemu dengan laki-laki      

12. 

 

Saya menyukai potongan rambut pendek 
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NO . PERNYATAAN STS TS N S SS 

14. 

Saya merasa wajar jika sesama teman perempuan 

bermesraan saat bersama 

     

15. 

Saya menghindar jika ada teman laki-laki yang akan 

bertemu dengan saya 

     

16. 

Saya lebih tertarik barang yang biasanya digunakan 

laki-laki 

     

17. 

Saya merasa berteman dengan wanita adalah hal yang 

saya sukai 

     

18. 
Saya pernah mencium teman perempuan saya      

19. 
Saya dipojokkan jika berbicara dengan laki-laki      

20. 
Saya lebih nyaman berpakaian seperti laki-laki 

 

     

21. 
Saya terpukau saat melihat wanita cantik      

22. 
Saya menghindar jika ada teman laki- laki      

23. 
Saya menghindar jika ada pria yang suka dengan saya 

 

     

24. 

Saya bersikap manja dan memanjakan teman wanita 

saya 

     

25. 

Saya lebih memilih berteman dengan laki-laki dari pada 

perempuan 

     

26. 

Saya merasa canggung jika harus berganti pakaaian 

didepan teman perempuan 

     

27. 

Menurut saya berbicara dengan laki-laki adalah hal 

yang menyenangkan 

     

28. 
Saya tidak menyukai olahraga yang penuh tantangan      

29. 
Saya lebih akrab dengan teman laki-laki 
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NO . PERNYATAAN STS TS N S SS 

31. 

Saya lebih baik berbicara dengan laki-laki daripada 

teman perempuan saya 

     

32. 
Saya kurang meyukai pekerjaan kasar      

33. 

Saya merasa lebih percaya dengan teman laki-laki 

daripada wanita 

     

34. 
Saya risih jika diperhatikan oleh teman perempuan saya      

35. 

Menurut saya, laki-laki yang bisa memahami ketika 

saya berbicara 

     

36. 
Saya senang berpenampilan feminin      

37. 

Saya merasa kurang aman jika berdekatan dengan 

perempuan 

     

38. 

Saya lebih suka memandangi teman laki-laki daripada 

perempuan 

     

39. 

Saya lebih suka berinteraksi dengan teman laki-laki 

saya mengenai banyak hal 

     

40. 

Menurut saya perempuan harus dilindungi dalam segala 

hal pekerjaan 

     

41. 
Menurut saya bergaul teman perempuan adalah hal saya 

benci 

     

42. 

Menurut saya mencintai laki-laki adalah hal yang 

membuat hidup bahagia 

     

43. 

Pekerjaan yang saya kerjakan adalah yang bersifat 

lembut 

     

44. 
Saya biasa memperhatikan teman laki-laki saya      
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LAMPIRAN 3a 

 

RELIABILITY  

SKALA SECURE ATTACHMENT  
 

 

Scale: SKALA SECURE ATTACHMENT PUT 1 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 64 98,5 

Excludeda 1 1,5 

Total 65 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

VAR00001 144,28 437,507 ,394 ,941 

VAR00002 144,61 438,147 ,361 ,942 

VAR00003 144,67 429,653 ,491 ,941 

VAR00004 144,56 426,631 ,678 ,939 

VAR00005 145,02 429,476 ,518 ,940 

VAR00006 144,63 427,889 ,544 ,940 

VAR00007 144,55 427,903 ,512 ,941 

VAR00008 143,75 431,556 ,589 ,940 

VAR00009 144,38 428,048 ,626 ,940 

VAR00010 143,80 441,974 ,338 ,942 

VAR00011 144,42 433,200 ,434 ,941 

VAR00012 144,64 428,837 ,602 ,940 

VAR00013 145,33 440,224 ,316 ,942 

VAR00014 144,41 439,928 ,318 ,942 

VAR00015 144,45 432,696 ,391 ,942 

VAR00016 144,56 433,488 ,437 ,941 

VAR00017 145,11 436,385 ,308 ,942 

VAR00018 145,00 428,000 ,430 ,941 

VAR00019 144,61 416,559 ,675 ,939 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,942 39 
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VAR00020 145,00 425,683 ,521 ,940 

VAR00021 145,00 425,111 ,569 ,940 

VAR00022 144,41 420,055 ,654 ,939 

VAR00023 144,63 416,968 ,681 ,939 

VAR00024 144,34 420,420 ,727 ,939 

VAR00025 144,83 423,573 ,597 ,940 

VAR00026 144,42 424,914 ,572 ,940 

VAR00027 144,61 421,162 ,700 ,939 

VAR00028 144,20 420,768 ,603 ,940 

VAR00029 145,31 421,964 ,604 ,940 

VAR00030 144,86 422,789 ,587 ,940 

VAR00031 144,59 428,340 ,519 ,940 

VAR00032 144,36 426,234 ,493 ,941 

VAR00033 144,69 432,282 ,489 ,941 

VAR00034 144,92 424,422 ,574 ,940 

VAR00035 144,66 419,404 ,623 ,940 

VAR00036 144,91 422,626 ,618 ,940 

VAR00037 144,25 433,937 ,345 ,942 

VAR00038 144,63 426,714 ,502 ,941 

VAR00039 144,66 424,864 ,532 ,940 
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LAMPIRAN 3b 
 

RELIABILITY  

SKALA KECENDERUNGAN MENJADI LESBI PADA 

REMAJA 
 

 Scale: KEC LESBI PUT 1 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 65 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 65 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

VAR00001 125,88 285,985 ,618 ,883 

VAR00002 125,48 293,316 ,401 ,886 

VAR00003 126,71 289,335 ,541 ,884 

VAR00004 125,74 291,727 ,353 ,887 

VAR00005 125,57 288,374 ,532 ,884 

VAR00006 125,52 291,503 ,506 ,885 

VAR00007 126,46 295,909 ,300 ,888 

VAR00008 125,06 300,684 ,167 ,889 

VAR00009 125,17 293,862 ,461 ,885 

VAR00010 125,48 299,816 ,242 ,888 

VAR00011 126,35 303,920 ,081 ,890 

VAR00012 125,78 296,484 ,236 ,889 

VAR00013 125,51 291,316 ,549 ,884 

VAR00014 126,68 282,191 ,640 ,882 

VAR00015 126,46 295,377 ,416 ,886 

VAR00016 125,88 295,922 ,297 ,888 

VAR00017 125,75 290,095 ,553 ,884 

VAR00018 126,14 279,027 ,621 ,882 

VAR00019 126,57 289,218 ,525 ,884 

VAR00020 126,46 289,971 ,448 ,885 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,889 44 
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VAR00021 126,40 285,338 ,577 ,883 

VAR00022 126,58 286,934 ,579 ,883 

VAR00023 126,40 283,400 ,606 ,882 

VAR00024 126,28 286,453 ,468 ,885 

VAR00025 125,55 298,907 ,221 ,889 

VAR00026 125,23 310,837 -,138 ,894 

VAR00027 126,22 295,828 ,384 ,886 

VAR00028 124,86 294,902 ,343 ,887 

VAR00029 126,00 292,969 ,453 ,885 

VAR00030 125,49 297,535 ,310 ,887 

VAR00031 125,42 297,590 ,311 ,887 

VAR00032 125,38 301,147 ,147 ,890 

VAR00033 125,63 296,955 ,333 ,887 

VAR00034 125,52 290,253 ,485 ,885 

VAR00035 125,95 290,795 ,476 ,885 

VAR00036 126,11 295,910 ,337 ,887 

VAR00037 125,60 298,181 ,277 ,888 

VAR00038 125,97 296,437 ,331 ,887 

VAR00039 126,00 292,531 ,491 ,885 

VAR00040 126,89 314,191 -,217 ,896 

VAR00041 124,71 302,929 ,121 ,890 

VAR00042 126,58 292,465 ,357 ,887 

VAR00043 125,51 300,816 ,176 ,889 

VAR00044 126,12 292,141 ,417 ,886 

 

 

Scale: KEC LESBI PUT 2 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 65 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 65 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

VAR00001 87,52 229,503 ,630 ,904 

VAR00002 87,12 236,578 ,395 ,908 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,909 32 
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VAR00003 88,35 232,076 ,569 ,905 

VAR00004 87,38 235,334 ,342 ,909 

VAR00005 87,22 231,828 ,536 ,906 

VAR00006 87,17 235,080 ,494 ,906 

VAR00007 88,11 238,691 ,301 ,909 

VAR00009 86,82 236,715 ,469 ,907 

VAR00013 87,15 233,976 ,576 ,905 

VAR00014 88,32 226,816 ,628 ,904 

VAR00015 88,11 237,441 ,451 ,907 

VAR00017 87,40 234,025 ,534 ,906 

VAR00018 87,78 223,578 ,620 ,904 

VAR00019 88,22 231,797 ,558 ,905 

VAR00020 88,11 234,004 ,428 ,907 

VAR00021 88,05 228,576 ,599 ,905 

VAR00022 88,23 230,524 ,584 ,905 

VAR00023 88,05 227,732 ,599 ,904 

VAR00024 87,92 228,635 ,512 ,906 

VAR00027 87,86 237,090 ,449 ,907 

VAR00028 86,51 239,879 ,272 ,910 

VAR00029 87,65 235,170 ,489 ,907 

VAR00030 87,14 240,371 ,303 ,909 

VAR00031 87,06 241,246 ,271 ,909 

VAR00033 87,28 239,328 ,346 ,908 

VAR00034 87,17 234,330 ,462 ,907 

VAR00035 87,60 234,806 ,452 ,907 

VAR00036 87,75 238,001 ,364 ,908 

VAR00038 87,62 239,365 ,325 ,909 

VAR00039 87,65 234,701 ,532 ,906 

VAR00042 88,23 233,930 ,408 ,908 

VAR00044 87,77 234,805 ,435 ,907 
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Scale: KEC LESBI PUT 3 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 65 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 65 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 80,17 213,205 ,640 ,904 

VAR00002 79,77 220,243 ,397 ,908 

VAR00003 81,00 215,719 ,578 ,905 

VAR00004 80,03 219,062 ,342 ,910 

VAR00005 79,86 215,746 ,535 ,906 

VAR00006 79,82 218,903 ,492 ,907 

VAR00007 80,75 222,313 ,301 ,910 

VAR00009 79,46 220,784 ,454 ,907 

VAR00013 79,80 217,506 ,588 ,905 

VAR00014 80,97 210,655 ,635 ,904 

VAR00015 80,75 221,095 ,453 ,907 

VAR00017 80,05 217,826 ,534 ,906 

VAR00018 80,43 208,124 ,609 ,904 

VAR00019 80,86 215,496 ,565 ,905 

VAR00020 80,75 217,813 ,427 ,908 

VAR00021 80,69 212,529 ,600 ,905 

VAR00022 80,88 214,266 ,591 ,905 

VAR00023 80,69 211,591 ,604 ,905 

VAR00024 80,57 212,280 ,522 ,906 

VAR00027 80,51 220,723 ,452 ,907 

VAR00029 80,29 218,835 ,493 ,907 

VAR00030 79,78 224,578 ,278 ,910 

VAR00033 79,92 223,478 ,325 ,909 

VAR00034 79,82 218,528 ,447 ,907 

VAR00035 80,25 219,032 ,436 ,908 

VAR00036 80,40 221,838 ,358 ,909 

VAR00038 80,26 223,227 ,316 ,909 

VAR00039 80,29 218,616 ,527 ,906 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,910 30 
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VAR00042 80,88 217,328 ,421 ,908 

VAR00044 80,42 218,028 ,455 ,907 

 

 

Scale: KEC LESBI PUT 4 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 65 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 65 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,910 29 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 76,85 205,695 ,648 ,904 

VAR00002 76,45 213,032 ,389 ,908 

VAR00003 77,68 208,347 ,579 ,905 

VAR00004 76,71 211,835 ,336 ,910 

VAR00005 76,54 208,471 ,532 ,906 

VAR00006 76,49 211,566 ,490 ,907 

VAR00007 77,43 215,155 ,290 ,910 

VAR00009 76,14 213,715 ,438 ,908 

VAR00013 76,48 210,066 ,591 ,905 

VAR00014 77,65 203,263 ,640 ,904 

VAR00015 77,43 213,718 ,450 ,907 

VAR00017 76,72 210,266 ,542 ,906 

VAR00018 77,11 201,035 ,606 ,905 

VAR00019 77,54 208,034 ,569 ,905 

VAR00020 77,43 210,530 ,424 ,908 

VAR00021 77,37 205,299 ,598 ,905 

VAR00022 77,55 206,720 ,599 ,905 

VAR00023 77,37 204,112 ,611 ,904 

VAR00024 77,25 204,657 ,532 ,906 

VAR00027 77,18 213,059 ,462 ,907 

VAR00029 76,97 211,187 ,503 ,907 

VAR00033 76,60 216,056 ,322 ,909 

VAR00034 76,49 211,629 ,429 ,908 

VAR00035 76,92 211,853 ,428 ,908 
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Scale: KEC LESBI PUT 5 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 65 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 65 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

VAR00001 74,49 196,848 ,641 ,904 

VAR00002 74,09 203,585 ,398 ,909 

VAR00003 75,32 200,003 ,549 ,906 

VAR00004 74,35 203,232 ,319 ,911 

VAR00005 74,18 199,778 ,518 ,907 

VAR00006 74,14 201,871 ,513 ,907 

VAR00009 73,78 204,297 ,447 ,908 

VAR00013 74,12 200,547 ,609 ,905 

VAR00014 75,29 194,179 ,643 ,904 

VAR00015 75,08 204,635 ,445 ,908 

VAR00017 74,37 200,768 ,557 ,906 

VAR00018 74,75 192,126 ,605 ,905 

VAR00019 75,18 199,059 ,565 ,906 

VAR00020 75,08 201,447 ,422 ,908 

VAR00021 75,02 196,203 ,601 ,905 

VAR00022 75,20 198,256 ,577 ,906 

VAR00023 75,02 195,734 ,590 ,905 

VAR00024 74,89 195,754 ,528 ,907 

VAR00027 74,83 203,924 ,460 ,908 

VAR00029 74,62 201,928 ,508 ,907 

VAR00036 77,08 214,353 ,359 ,909 

VAR00038 76,94 215,777 ,315 ,909 

VAR00039 76,97 211,468 ,517 ,906 

VAR00042 77,55 209,782 ,426 ,908 

VAR00044 77,09 210,241 ,469 ,907 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,910 28 
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VAR00033 74,25 206,751 ,325 ,910 

VAR00034 74,14 202,621 ,423 ,908 

VAR00035 74,57 202,530 ,434 ,908 

VAR00036 74,72 204,641 ,379 ,909 

VAR00038 74,58 206,340 ,322 ,910 

VAR00039 74,62 202,147 ,524 ,907 

VAR00042 75,20 200,350 ,436 ,908 

VAR00044 74,74 200,821 ,480 ,907 

 

 

 
 

LAMPIRAN 3c 

 

UJI NORMALITAS SEBARAN 

KELEKATAN (ATTACHMENT) DENGAN 

KECENDERUNGAN MENJADI LESBI PADA REMAJA DI 

ASRAMA PUTRI DAERAH SIDOARJO 
 

NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SECURE_AT KEC_LESBI 

N 65 65 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 148,69 128,82 

Std. Deviation 21,162 17,525 

Most Extreme Differences 

Absolute ,127 ,144 

Positive ,057 ,144 

Negative -,127 -,092 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,027 1,162 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,242 ,134 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

a. 1748 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 
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LAMPIRAN 3d 

UJI LINEARITAS 

KELEKATAN (ATTACHMENT) DENGAN 

KECENDERUNGAN MENJADI LESBI PADA REMAJA DI 

ASRAMA PUTRI DAERAH SIDOARJO 
 

Curve Fit 

 

Case Processing Summary 

 N 

Total Cases 65 

Excluded Cases
a
 0 

Forecasted Cases 0 

Newly Created Cases 0 

a. Cases with a missing value in 

any variable are excluded from the 

analysis. 

 

Variable Processing Summary 

 Variables 

Dependent Independent 

KEC_LESBI SECURE_AT 

Number of Positive Values 65 65 

Number of Zeros 0 0 

Number of Negative Values 0 0 

Number of Missing Values 
User-Missing 0 0 

System-Missing 0 0 

 

KEC_LESBI 

Linear 

Model Summary 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,684 ,467 ,459 12,892 

The independent variable is SECURE_AT. 

 

 



136 

 

 
 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 9184,998 1 9184,998 55,264 ,000 

Residual 10470,786 63 166,203   

Total 19655,785 64    

The independent variable is SECURE_AT. 

 

 

Coefficients 

 Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

SECURE_AT -,566 ,076 -,684 -7,434 ,000 

(Constant) 212,992 11,436  18,625 ,000 

 

 

 

 

 



137 

 

 
 

LAMPIRAN 3e 

KORELASI 

KELEKATAN (ATTACHMENT) DENGAN 

KECENDERUNGAN MENJADI LESBI PADA REMAJA DI 

ASRAMA PUTRI DAERAH SIDOARJO 
 

 

Correlations 

 

Correlations 

 SECURE_AT KEC_LESBI 

SECURE_AT 

Pearson Correlation 1 -,684
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 65 65 

KEC_LESBI 

Pearson Correlation -,684
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 65 65 

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