
ix�
�

ABSTRAK 

Shela Putri Ayu Efendy 2012. Hubungan Pola Kelekatan Pada Anak yang 

Memiliki Ibu Bekerja Dengan Kematangan Sosial Di SDN Tlogomas 02 Malang. 

Skripsi. Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. Pembimbing Elok Halimatus 

Sa’diyah M.Si. 

Kata Kunci : Pola Kelekatan, Kematangan Sosial 

Pola kelekatan (Attachment) merupakan suatu hubungan emosional atau 

hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang 

mempunyai arti khusus,  dalam hal ini biasanya hubungan ditujukan pada ibu atau 

pengasuhnya. Adapaun pola kelekatan (attachment) mempunyai 3 kategori, yaitu 

pola kelekatan aman (secure attachment), pola kelekatan cemas (anxious 

attachment), dan pola kelekatan menghindar (anvoidant attachment). Pola 

kelekatan akan membedakan antara orang satu dengan orang yang lainnya dalam 

bertingkah laku untuk mencapai kematangan sosial, dimana kematangan sosial 

yang dimiliki atau ditampilkan oleh individu sesuai dengan taraf perkembangan 

sosialnya. 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tlogomas 02 Malang pada siswa kelas 3, 

dengan tujuan (1) untuk mengetahui gambaran pola kelekatan (attachment) anak 

yang memiliki ibu bekerja di SDN Tlogomas 02 Malang, (2) untuk mengetahui 

kematangan sosial siswa kelas 3 di SDN Tlogomas 02 Malang yang memiliki ibu 

bekerja, (3) untuk mengetahui hubungan pola kelekatan (attachment) anak yang 

memiliki ibu bekerja dengan kematangan sosial di SDN Tlogomas 02 Malang.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subyek penelitian 

berjumlah 32 siswa yang dipilih sesuai dengan karakteristik. Dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan metode angket berupa skala dan alat tes psikologi. 
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Analisa data penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment Karl 

Pearson, dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pola attachment 

siswa kelas 3 SDN Tlogomas 02 Malang rata-rata adalah pola secure attachment 

dan pola anvoidant attachment dengan porsentase 37.5%, sedangkan tingkat 

kematangan sosial siswa kelas 3 SDN Tlogomas 02 Malang mayoritas berada 

pada kategori di atas rata-rata dengan porsentase 34,375 %. Diketahui pula bahwa 

pola secure attachment (p = 0.002), pola anxious attachment (p = 0.019), dan pola 

anvoidant attachment (p = 0.002) mempunyai hubungan dengan kematangan 

sosial siswa kelas 3 SDN Tlogomas 02 Malang. 

 

 

  


