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HUBUNGAN FIGUR ATTACHMENT DENGAN IDENTITAS DIRI PADA REMAJA
DI PANTI ASUHAN CHILDREN WLLAGE SOS KINDERDORF LEMBANG
Elizabeth Aril, Anastasia Pradinal
'Sttt<BS Santo Boromeus Bandung

ABSTRAK
Tugas perkembangan remaja yang paling penting adalahpembentukan identitas diri. Masalah
pembentukan identitas diri sering terjadi pada remaja di panti asuhan, karena dalam
kehidupan sehari-harinya mereka mendapatkan pola asuh dari pengasuh panti asuhan bukan
dari orang tua nya sehingga pengasuh panti diharapkan menjadi frgttr attachment bagi
mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan figur attachment dengan
identitas diri pada remaja di panti asuhan CV SOS Kinderdorf. Metode penelitian
menggunakan metode kuantitatif, desain yang digunakan studi korelasional dengan
pendekatan cross sectional. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling
d"rrgan jumlah responden ll7 orang. Instfumen penelitian ini adalah lembar kuesioner.
Pengolahan data menggunakan uji chi-square- Hasll penelitian menunjukkan bahwa ada
hubungan frgur attachment dengan identitas diri pada rcmaja dengan p value < 0,05 . Dari
hasil penelitian ini terlihat bahwa semakin baik figur attachment maka akan semakin baik
pula identitas diri yang dimiliki remaja. Disarankan kepada pihak panti agar lebih
memperhatikan perkembangan identitas diri yang dilewati oleh para remaja.
Kata

kunci

: Figur Attachmenl, Identitas

Diri,Panti Asuhan
Selama masa ini remaja mulai merasakan
suatu perasaan tentang identitas dirinya
sendiri. Remaja akan berusaha melepaskan
diri dari lingkungan dan ikatan dari
orangtua. Apabila remaja memperoleh
peran dalam masyarakat, maka ia akan
mencapai sense of identity, menemukan

A. Pendahuluan

Masa remaja adalah masa

transisi
perkembangan antara masa kanak-kanak
dan masa dewasa yang pada umumnya
dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan
berakhir pada usia akhir belasan tahun atau
awal dua puluhan tahun dan dalam masa
transisi tersebut mencakup perkembangan

biologis, kognitif dan

identitas

diri. Sebaliknya apabila remqa

tidak dapat

menyelesaikan krisis
baik, maka remaja
dengan
identitasnya
akan merasakan sense of role confusion or
identity dffision, yaitu perasaan tidak

sosio

emosional. (Papalia dan Olds,200 1 ).

Jumlah remaja Indonesia yang berusia 1020 tahun mencapai 65 juta orang atau 30o/o
dari total penduduk Indonesia (Okanegara,
2007). Melihat jumlah rcma1a yang cukup
besar, diperlukan perhatian khusus terkait

mampu memperoleh peran

dan

menemukan diri (Soetj iningsih, 20 1 0).

Penelitian terkait tentang status identitas
diri remaja salah satunya dilakukan oleh
Meilman dalam Wadsworthmedia
menyatakan bahwa status identitas diri
pada beberapa usia menunjukkan proporsi
identity dffision (identitas kabur) atau
1,ang pasif usia remaja awal masih sangat
besar. Pada rernaja usia 12 tahun sekitar
68% masih pada status identity dffision,

dengan tumbuh kembang remaja dan
berbagai masalah psikologinya. Masa ini
merupakan masa krisis identitas pada
seorang remaja.

Menurut Wood (2009), identitas diri
adalah hubungan antara persepsi diri
seseorang dan bagairnana seseorang
tersebnt tampil di hadapan orang lain.
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usia 15 tahun sebanyak

diri

dipengaruhi
seperti
oleh
perkembangan, keluarga, pendidikan,
lingkungan,' budaya etnis, sosial, dan
tidakan keperawatan. Faktor utama adalah
keluarga sangat mempengaruhi
pembentukan identitas diri remaja.
Dukungan orangtua sangat penting untuk
diri
identitas
pembentukan
(Santrock,2007.,Stuart &, Laraia, 2008).
Dengan kata lain orangtua adalah tokoh
yang berpengaruh dalam proses pencarian
identitas remaja. Hubungan orangtua-anak
berpengaruh dalam perkembangan
identitas diri. Pola asuh orangtua dapat
mendorong proses kemandirian, hubungan
dengan keluarga dan pembentukan
identitas diri. Hal ini berhubungan dengan

beberapa faktor

pola asuh pada

remaj

a

mempersepsi sangat positif .fiqu,
attachment Menurut Ihsana Borualogo

(2005) ftgur attachment pada tiap remaja
panti asuhan mungkin berbeda. Hal ini
dapat terjadi karena remaja menghabiskan
lebih banyak waktu di luar panti asuhan
dan adanya variasi aktifitas pada tiap
remaja panti asuhan. Selain itu
perbandingan arfiara jumlah anak asuh
dengan pengasuh yang tidak berimbang
juga memberi kesempatan kepada remaja
asuh untuk mencari frgut attachment lair,
di luar panti asuhan.

Salah satu panti asuhan Yang ada di
Bandung adalah Children Village (CV)
SOS Kinderdorf, yang bertempat di Jalan

panti asuhan.

Peneropongan Bintang Lembang,
Bandung. Panti ini dihuni oleh 145 anak

Masalah pembentukan identitas diri sering
terjadi pada remaja di panti asuhan, karena
dalam kehidupan sehari-harinya mereka
mendapatkan pola asuh dari pengasuh
panti asuhan bukan dari orangtua. Pola
asuh pengasuh menciptakan kelekatan
antara remaja yang tinggal di panti asuhan
dengan pengasuh sehingga menciptakan
pengasuh. Remaja

Ciri khas panti ini dengan panti
asuhan lain panti ini mengandung empat
prinsip yang diterapkan pada ruang

asuh.

lingkup anak asuhnya seperti : Ibu, bahwa
setiap anak asuh memiliki orangtua asuh.
Kakak Adik : Ikatan keluarga tumbuh
secara alamiah. Rumah : Setiap keluarga

dan

di panti asuhan akan

menciptakan suasana rumah yang nyaman.
Desa : Keluarga SOS merupakan bagian
dari masyarakat. Dari 145 anak yang
tinggal di panti asuhan Childern Village
(CV) SOS Kinderdorf Lembang sebagian
sudah mengetahui siapa orangtua kandung
mereka, kecuali anak-anak yang masih

cenderung menjadikan

pengasuhnya
Burns
menurut
sebagai significant others,
(1979) significant others adalah orangorang yang dianggap penting oleh individu
karena dapat mereduksi atau

meningkatkan perasaan

(April20l4): 049-106

attachment dengan self esteem pada remaja
di panti asuhan Muhammadiyah yaitu
sebanyak 52 orang remaja (59,77%)

yffiry tinggal di

ikatan emosional antara remaja

No. 2

frgw attachment bagi individu. Salah satu
penelitian serupa yang dilakukan oleh
Ihsanan Sabriani menunjukkan terdapat
hubungan yang positif tentang figur

630% sedangkan

pada remaja usia 18 tahun sebanyak 50%.

Pembentukan identitas

I

tidak

aman,
mengurangi atau meningkatkan perasaan

balita, namun remaja ini lebih memilih
untuk tinggal di panti bersama dengan
orangtua asuh mereka. Dari permasalahan
tersebut, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian tersebut' Dengan
tujuan penelitian untuk mendapatkan
gambaran tentang hubungan figur
attachment dengan identitas diri remaja di
panti asuhan Childern Village (CV) SOS

tidak berdaya, menurunkan atau
meningkatkan perasaan berharga pada diri
individu.
Individu akan cenderung ingin selalu
berdekatan dengan significant others,
menjalin ikatan emosional yang dekat dan
mencari dasar rasa aman ketika berada

dengannya. Dengan demikian

daPat
dikatakan bahrva signi.ficant others adalah

Kinderdorf Lembang.
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Metode pengumpulan data

dengan

menggunakan
pengumpulxrdata sebagai berikut

teknik

angket dan

B. Metode Penelitian

1. Pada hari Pertama,

mengumpulkan rcmaia Yang
berusia t2- 20 tahun di dalam satu

tempat.
2.

ini meliputi variabel

menjadi responden.
Responden yang bersedia menjadi
responden kemudian mengisi
kuisioner
4. Responden mengembalikan
kuisioner dan peneliti memeriksa/
cross check kelengkaPan dan isi
kuesioner
5. Hal yang sama dilakukan di asrama
putra dan putri.

independen pada penelitian ini adalah figur
dan variabel dependennya
adalah pembentukan identitas diri remaja
di panti asuhan Childern Village SOS
Kinderdorf Lembang

Populasi penelitian ini adalah remaja
berusia 12-20 tahun di panti asuhan

Childern Village SOS

Kinderdorf
Lembang dimana populasinya berjumlah
145 orang dan sampel yang digunakan
menggunakan Rumus Taro Yamane :

,{ ,4 - t!S-,

Peneliti menggunakan skala

Guttman
untuk Figur Attachmenr dan Identitas Diri
pada kuisioner sehingga responden hanya
memberikan jawaban tegas yaitu "yd' ataLt
"tidak", diberikan skor 1 jika jawaban "ya"
dan skor 0 jika jawaban "tidak" . Total
pertanyaan pada kuisioner ini adalah
sebanyak 80 pertanYaan' Sebelum
instrumen disebarkan maka terlebih dahulu
di adakan uji validitas dan uji realibilitas.

N
L

+ N(d)z

& -ttiO

@
(a='r9

Pengolahan data terdapat langkah-langkah
yang ditempuh diantaranya : editing,
coding dan entri data Yaitu data
dimasukan ke dalam master table atau
database computer, kemudian membuat
distribusi frekuensi sederhana.

Keterangan
Jumlah
n: Jumlah Sampel N
Populasi d : Tingkat signifikansi 95% (o

:0,05)

Untuk mengantisipasi responden yang
drop out maka jumlah responden ditambah

10 %

Setelah dirzinkan, peneliti masuk
ke ruangan dan menjelaskan tujuan
penelitian kepada calon responden
untuk mengisi lembar Persetujuan

't-

attachment

n=

Peneliti

meminta izin kepada Pihak Panti
asuhan CV SOS Kinder Dorf untuk

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kuantitatif
dengan desain penelitian studi korelasional
dan pendekatant cross sectional yaitu untuk
melihat hubungan antara dua variabel yaitu
ftgtr attachment dengan identitas diri pada
remaja di panti asuhan Childern Village
SOS Kinderdorf Lembang.

Variabel penelitian

:

sehingga banyaknya resPonden

Teknik analisa data dengan Analisis
univariat yaitu analisis yang bertujuan
untuk menggambarkan variabel yang
diteliti, yang disajikan dalam tabel
distribusi frekuensi. Uji bivariat

menjadi 117 responden.
Hipotesis dalam penelitiz,n ini adalah Ada
hubungan antara ftgur attachment dengan
pembentukan identitas remaja di panti
asuhan Chidern Village SOS Kinderdorf
Lembang.

menggunakan perangkat lunak komputer
dengan rumus Chi-square dengan taraf
94
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di panti asuhan Childern Village

@rcrcayaan 95% (cr:0,05). Dari hasil uji
statistik tersebut,dapat diketahui tingkat
kebermaknaan hubungan figur attachment
dengan pembentukan identitas diri remaja

SOS

Kinder Dorf Lembang.
C. Hasil Penelitian
1.

Karakteristik Responden

Tabel L
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin di Panti Asuhan CV SOS
Kinder Dorf Lembang Pada Bulan Juni 2013 (n:117)
.Ienis Kelamin
Perempuan

Jumlah
64

Persentase (7o)
54,7

Laki-laki
Tabel2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia di Panti Asuhan CV SOS
Kinder Dorf Lembang Pada Bulan Juni 2013 (n=117)
Usia
tahun
12-15
15-20 tahun

Jumlah

Persentase (7o)

45
72

3814

61'5

Tabel3
- Kinder Dorf
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hobi di Panti Asuhan CV SOS
Lembang Pada Bulan Juni 2013 (n:117)
Hobi

.Iumlah
54
42

Olahraga
Seni
Membaca

8

Persentase (7o)
46,L

35,8
6r8

Bermain

Tabel4
Kegiatan Keagamaan di Panti Asuhan CV
Berdasarkan
Distribusi Frekuensi
SOS Kinder Dorf Lembang Pada Bulan Juni 2013 (n:117)
Kesiatan Keasamaan
Sekolah Minggu

JumIah

OMK

32
68

Pensaiian

13

Persentase
27,3
58,1
11.,1

Tabel5

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Prestasi di Panti Asuhan CV SOS Kinder Dorf
Lembang Pada Bulan Juni 2013 (n=117)
Prestasi

Akademik
Di luar sekolah

Jumlah
68
49
95

Persentase
58,1
41,8

(%l

i

i

Jurnal Kesehatan Priangan, Volume I No. 2 (April 2014): 049-106

2.Figur Attachment Pada Irlemaja
Tabel6

Distribusirreme;l*f::{{:;:3tr":'illi'rt"i,r,cvsosKinderDorr
Figur attachment
Positif
Negatif
3. Pembentukan Identitas

Jumlah

Persentase (7o)
71,8
28,2

84
33

diri Pada remaja
TabelT

DistribusiFrekuensii'il3;1l,r"niff

T'jil"1'#Hil1f='irB"cvsosKinder

Identitas Diri
Tercapai
Tidak Tercapai

Persentase (7o)
51,3
48,7

Jumlah
60

57

4. HubunganEigur Attachment dengan Pembentukan Identitas

Diri Pada Remaja

Tabel S
Distribusi Frekuensi Figur Attachment dengan Pembentukan Identitas Diri
di Panti Asuhan CV SOS Kinder Dorf Lembang
Pada Bulan Juni 2013
Identitas Diri

Figur

Tercapai

attachment
50

o/
,o
59,5

34

40,4

10

30,3

23

69,6

84
33

48,1

ll7

N

Baik
Tidak
Baik
Total

Total

Tidak

Tercapai

o,/

/o

o/
/o
100
100
100

odd
ratio

P
Value

3,382

(1,430-

0,008

7,999)

Hasil analisis hubungan antara figur

bahwa terdapat hubungan antara figur

attachment dengan pembentukan identitas

attachment dengan pembentukan identitas
diri pada remaja di Panti Asuhan CV SOS
Kinder Dorf Lembang. Didapatkan pula
odd ratio 3,382 yang berarti bahwa remaja
yang mempersepslkan figur attachmerut
nya dengan baik memiliki identitas diri 3
kali lebih baik dari pada remaja yang
mempersepsikan figur attachment nya
dengan tidak baik.

diri

pada remaja diperoleh bahwa ada
50 responden (59,5 o/o) yang
mempresepsikan figur attachment nya
dengan baik,identitas dirinya tercapai dan
sebanyak

sebanyak

23

responden (69,6 %)

mempersepsikan figur attachment nya
dengan tidak baik identitas diri nya tidak
tercapai.

Hasil uji statistik didapatkan p value :
0,008, lebih kecil dibandingkan dengan

nilai a

:

O.O5. maka dapat disimpulkan
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Mengatasi stres

D. Pembahasan

Menangani rasa takut dan khawatir (8)
Mengembangkan hubungan masa depau
(9) Mengurangi kecemburuan.

Pembahasan akan menjabarkan tentang
intepretasi dan distribusi hasil penelitian
secara univariat dan bivariat terhadap

figur attachment dengan
pembentukan identitas diri pada remaja di

hubungan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
bahwa dari 117 responden ada sebanyak
68 responden (58,1%) memiliki prestasi
disekolah. Dapat dilihat bahwa sebagian
besar remaja memiliki prestasi yang baik
disekolahnya, hal ini merupakan hasil
didik ibu asuh yang diterapkan kepada

Panti Asuhan CV SOS Kinder Dorf
Lembang
1.

Figur Attachmenl di Panti Asuhan
CV SOS Kinder Dorf Lembang

mereka setelah mereka memiliki
kedekatan yalg baik. Hasil penelitian
TenElshof & Furrow terhadap mahasiswa
seminari dalam Hart, dkk (2010)

Significant others adalah frgtr attachment
bagi individu, dan remaja di panti asuhan
akan cenderung menjadikan pengasuhnya
sebagai significant others, menurut Burns
(1979) significant others adalah orangorang yang dianggap penting oleh individu

menunjukkan bahwa attachment yarry
diperoleh anak dari pengasuh (ibu)

karena dapat mereduksi atau
meningkatkan perasaan tidak aman,

menumbuhkan kedekatan kepada Tuhan di
masa dewasa. Seluruh rumaja di panti ini
pun mengikuti kegiatan keagamaan sesuai
keyakinannya secara rutin.

mengurangi atat meningkatkan perasaan

tidak berdaya, menurunkan

atau

meningkatkan perasaan berharga pada diri
individu. Individu akan cenderung ingin
selalu berdekatan dengan significant
others, menjalin ikatan emosional yang
dekat dan mencari dasar rasa aman ketika

Berdasarkan penelitian

yang

telah

dilakukan didapatkan data sebanyak 68
responden (58,I%) mengikuti kegiatan
keagamaan berdasarkan keyakinan mereka

masing-masing. Hal ini terjadi karena
kedekatan antara ibu dan anak asuh,
dimana ibu asuh mengajarkan bagaimana

berada dengannya.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
bahwa dari 117 responden ada sebanyak
84 responden (71,8 %) memiliki persepsi
yang baik terhadap figur attachment
mereka. Kegiatan yang mereka lakukan di
panti ini merupakan kegiatan seperti di
rumah pada umumnya , suasana yang
diciptakan sengaja dibuat selayaknya
dirumah mereka sendiri. Tidak ada jadwal
atau peraturan khusus mengenai kegiatan

sehari-hari yang mereka

dan frustrasi (7)

cara berkomunikasi dengan Tuhan,
membimbing remaja agar selalu dekat
dengan Tuhan sehingga kedekatan antara
remaja dan Tuhan pun terbentuk dan para
remaja mengaplikasikannya dengan cara
mengikuti kegiatan keagamaan.
2. Identitas

Diri Panti Asuhan CV

SOS

Kinder Dorf Lembang

selama

Menurut Erikson (1999),

komunikasi tetap terjaga dengan baik.
Fahlberg (1988) membahas masalahmasalah kelekatan untuk anak-anak dalam
perawatan dan memberikan ringkasan

tugas

perkembangan utama remaja adalah
pembentukan identitas dan menurut
Archer (1999), bahwa remaja membentuk
identitas mereka dengan memilih nilai,
kepercayaan, dan tujuan hidup mereka.
Santrock (2003) juga mengemukakan
bahwa remaja akan mencoba berbagai

singkat bahwa fungsi kelekatan untuk anak
antara lain membantu anak untuk (1)
Potensi intelektual tinggi, (2) Menyaring
keluar perasaan yang dirasakan (3)
Berpikir secara logis (4) Mengembangkan
hati nurani (5) Menjadi mandiri (6)

peran dan alternatif dalam pencarian
identitas mereka. Remaja yang berhasil
rnengeksplorasi berbagai alternatif tersebut
97
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akan mendapatkan identitas diri mereka
yang baru dan dapat diterima. Remaja
yang tidak berhasil melewati masa ini akan

kelamin menunjukan adxrya

mengalami kebingungan identitas.

dibandingkan dengan laki-laki. Menurut

Santrock (2007) remaja perempuan
memiliki identitas diri yalg tinggi
dibandingkan laki-laki karena remaja
perempuan cenderung mengalami

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
bahwa dari 117 responden ada sebanyak
60 responden (51,3 Y) memillki identitas
diri yang baik. Identitas remaja pada parrti
ini baik, ini tidak lepas dari peran ibu asuh

maturitas aspek biologis dan psikologis
lebih awal dibandingkan laki-laki.
Distribusi frekuensi untuk jenis kelamin
laki-laki ini cukup banyak sehingga iru
pun berpengaruh pada identitas yang tidak

mereka dalam merawatnya. Ibu asuh
mereka meruwatnya dengan penuh
perhatian sehingga terbina trust diantara
mereka yang memberikan dampak positif

tercapai.

bagi para rcmaja di panti ini

seperti
prestasi yang didapatkat oleh mereka baik
di bidang pendidikan maupun di bidang
seni dan olabraga.

\.

Distribusi frekuensi untuk usia dalam
penelitian ini adalah rcmaja yang berusia
12-15 tahun ada sebanyak 45 (38,4 Yo\ dan
yang berusia 15-20 tahun ada sebanyakT2
(61,5) remaja. Menurut hasil penelitian
yang dilakukan oleh Meilman (1979) pada

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
bahwa dari 117 responden sebanyak 54
(46,1 %) remaja memiliki hobi dalam
bidang olahraga dan sebanyak 35 (58,1%)
remaja mampu berprestasi dalam bidang
olahraga tersebut. Identitas diri remaja di
panti ini sudah baik, namun masih banyak
remaja yang memiliki identitas diri tidak
tercapai yaitu sebanyak 57 rcmaja
(48,7yo), pada awal proses pembentukan
identitas diri remaja dihadapkan pada
krisis kelompok versus persaingan diri.
Pada tahap selanjutnya remaja akan
berharap mendapatkan otonomi dari
keluarga. Identitas diri yang tidak tercapai
disebabkan karena tahap-tahap
sebelumnya berjalan kurang lancar, hal ini

remaja awal yaitu usia 12-15 tahun
sebagian besar remaja akan mengalami
status identitas dffission dan forcelosure,

artinya remaja berada pada status yang
belum mengalami krisis maupun membuat
komitmen apapun Pada penelitian ini
distribusi frekuensi remaja yang berusia
12-15 tahun masih banyak yaitu 45 (38,4
%) sehingga pada penelitian ini remaja
yang memiliki identitas tidak tercapai
masih cukup banyak.
3. Hubungan Figur Attachment dengan
Pembentukan Identitas Diri Pada

Remaja di Panti Asuhan CV
Kinder Dorf Lembang

karena anak tidak mengetahui

dan
yang sebenarnya

memahami siapa dirinya
ditengah-tengah pergaulan

perbedaan

yang bermakna, perempuan memiliki
identitas diri yaug lebih tinggi

SOS

Secara statistik hubungan frgur attachment

dan struktur

dengan pembentukan identitas diri pada
remaja didapatkan p value : 0,008 lebih
kecil dibandingkan nilai u : 0,05 yang

sosial.

Menurut Sprinthall dan Collins (1995) usia
dan jenis kelamin berpengaruh terhadap
pembentukan identitas diri, dalam
penelitian ini distribusi frekuensi untuk
jenis kelamin adalah 64 (54.7%) remaja
berjenis kelamin perempuan, dan 53 (45.2
9/o) remaja berjenis kelalrin
laki-laki.
Penelitian Bahari (2010) menyatakan
status identitas diri berdasarkan jenis

berarti ada hubungan antara

figur

attachment dengan pembentukan identitas
diri pada rcmaja. Semakin baik figur
attachment yang dimiliki oleh remaja
semakin baik pula identitas dirinya.
Sebaliknya semakin tidak baik figur
attachment yang dimiliki oleh remaja
semakin tidak tercapai pula identitas
dirinya. Pengasuh yang tidak
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attachment

menyenangkan akan membuat anak tidak
percaya dan mengembangkan kelekatan
yang tidak aman (insecure attochment).
Kelekatan yang tidak aman dapat membuat
anak mengalami berbagai permasalahan
yang disebut dengan gangguan kelekatan
(attachment disorder). Sroufe (1995)
mengatakan bahwa gangguan kelekatan
terjadi karena anak gagal membentuk

karena rcmaja menilai

dalam
memberikan tanggapan positif dipersepsi
sesuai dengan harupan dan kebutuhan
remaja.

Hasil penelitian yang dilakukan di panti
asuhan SOS Childern Village SOS Kinder
Dorf menunujukkan adanya hubungan
antara figur attachment dengan
pembentukan identitas diri pada remila.
Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor
diarttarartya ftgur attachment ini mampu
menunjukkan kepeduliannya dengan
menyediakan waktu untuk membicarakan
evaluasi kesuksesan dan kegagalan remaja.

yalg aman dengan figur
lekatnya. Hql ini akan membuat anak

kelekatan

mengalami masalah dalam hubungan
social.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
anak yang mengalami gangguan kelekatan
memiliki orang tua yang juga mengalami
masalah yang sama dimasa kecilnya. Hal
ini menjadi sebuah lingkaran yang tidak
akan terputus bila tidak dilakukan
perubahan. Di panti asuhan SOS Childern
Yillage SOS Kinder Dorf ini remaja
cenderung menjadikan ibu asuh mereka
sbagai frgur attachment mereka, hal ini
berdampak positif pada identitas diri yang
mereka bangun. Kedekatan paru remaia

E. Simpulan

l.

Terdapat sebagian besar remaja
yaitu 84 responden (71,8 %) di
panti asuhan CV SOS Kinder Dorf
Lembang memPersePsi figur
nttachment mereka dalam kategori

2.

dan ibu asuh mereka membantu Para
rcmaja ini untuk mampu berPikir dan
bersikap dengan baik, sehingga identitas
diri yang terbentuk pada remaja di panti
asuhan ini pun baik.

positif
Terdapat lebih dari setengahnya
yaitu 60 responden(Sl,3 o/o)di pantr
asuhan CV SOS Kinder Dorf
Lembangidentitas dirinYa sudah
tercapai.

3. Hasil uji statistic didapatkan p
0,008, lebih kecil
value
dibandingkan dengan

nilai

rl
0,05, maka daPat disimPulkan
bahwa terdaPat hubungan antata
figur attachment dengan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan
oleh Ihsana Sabriani (2004) mengenai
Hubungan Antara Persepsi Tentang Figur
Attachmenf dengan Self-Esteem Remaja
Panti Asuhan Muhammadiyah, sebagian
besar remaja mempersepsi sangat positif
figur attachment mereka. Dapat dilihat
bahwa remaja yang mempersepsi dalam
kategori sangat positif ftgur attachment

pembentukan identitas diri Pada
remaja di PantiAsuhan CV SOS
Kinder Dorf Lembang.

F. Saran

adalah mereka yang menilai bahwa
tingkah laku figur attachment dalam
memberikan keyakinan pada remaja

bahwa remaja tersebut

ini

tingkah laku figur attttchntent

1. Bagi panti asuhan CV SOS Kinder Dorf
Lembang

memiliki

Pihak panti asuhan CV SOS Kinder Dorf
Lembang, diharapkan dapat memberikan
perhatian lebih dengan bekerjasama
psikologuntuklebih
dengan
memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh

kemampuan, dan karena figur attachment

mampu menerima kelebihan

dan
dengan

kekurangan diri remaja sesuai
harapan kebutuhan remaja, selain itu
persepsi dalam kategori positif pada hgur
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remaja, mendengarkan pendapat dan
keinginannya serta lebih menunjukan

http :i/www. gunadarma. ac. idllibrary/
artic les/eraduate/p syco lo gyl2 006/Art

kepedulian dengan meluangkan waktu
untuk membicarakan evaluasi kesuksesan
dan kegagalan yang dialami remaja.Fase
ini merupakan fase yang penting bagi
remaja, dan salah satu faktor yang
membantu pembentukkan identitas diri
remaja 'ini adalah keberadaan figur

ikel_10599139.pdf.

Fuji,

Arthi.(2008).Usaha Pembinaan

Dalam Menumbuhkan Rasa Percaya

Diri Poda Remaja Anak Asuh Dip
Anti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah

2. Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan untuk meneliti faktor- faktor
lain yang mempengaruhi pembentukan
identitas diri pada remaja di panti asuhan.

Serangan
Jogiakarta.
http ://digilib.uin-suka.ac.id/2320.
diunduh tanggal 10 Maret 2013
Mahoney.(2001). In Searchof Gifted
Identity from Absctract Concept To
Workable Counceling Construct.
http ://www. counselinethe gifted.com/
diunduh tanggal 13 Maret 2013

mempengaruhi
kesiapan remaja dalam menghadapi masa
depan.

pukul21.00.
Nurjanah, Siti.(2011). Pengaruh Terapi
Generalis Dan Latihan Ketrampilan

attachment.

Seperti faktor yang

Social Terhadap Pencapaian
Identitas Diri Remaja Dipanti
Asuhan Di Kabupaten Banyumas.
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