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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebanyakan santriwati yang tinggal di pondok pesantren tidak lekat 

dengan para ustadzahnya. Hasil observasi awal mengatakan bahwa dari 150 

santriwati SLTP di asrama E, lebih dari 50 % dari mereka mengaku cenderung 

tidak dekat dengan ustadzah. Dengan kriteria sebagai berikut dari 100 

santriwati yang diberi angket hanya 76 yang menjawab, dari 76 santriwati 

tersebut diperoleh 64 santriwati cenderung tidak dekat dan sisanya 12 

santriwati cenderung dekat. Dari hasil ini juga didukung dengan pernyataan 

salah satu ustadzah bahwa santriwati tidak dekat dan bahkan menolak 

perhatian ustadzahnya: 

“ketika saya mencoba untuk memberikan perhatian terutama 
kepada santri baru, mereka mengira bahwa saya hanya mencari 
muka di hadapan orang tuanya dan pengasuh. Terkadang juga ada 
yang bilang kalau saya cuma memperhatikan anaknya orang kaya 
saja…….”1 

 

Hal sama ditunjukkan pada penelitian di Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang mengenai Kualitas Kelekatan (Attachment) Santri Berdasarkan Figur 

Lekat Santri menunjukkan bahwasanya kualitas kelekatan keempat subjek 

santri pondok pesantren TBI kualitas kelekatan yang aman, makna kualitas 

attachment bagi subjek pertama adalah figur yang dapat menjadi sahabat, 

menjadi curahan hati, menjaga rahasia, pengertian dan menerima apa adanya, 

subjek memperoleh kelekatan yang aman dari figur orang tua dan teman 

                                                        
1 HS, wawancara, 13 Mei 2014, asrama E Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini 
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sebaya dan mbak-mba’an dimana subyek menilai bahwasanya mereka 

merupakan figur yang responsif terhadap masalah yang dihadapi, empati, 

perhatian dan dapat di percaya. Sedangkan, makna kelekatan bagi subjek kedua 

adalah figur yang membantu jika subjek membutuhkan pertolongan, 

memberikan perhatian, selalu berbagi, dan bisa di percaya, dan kelekatan yang 

aman selama di pesantren di peroleh dari figur sahabat dan orang tuanya yaitu 

menilai figur responsif, perhatian, empati, komunikatif, pada subjek ketiga 

memaknai kelekatan yaitu figur yang dapat menyayangi, mempercayai dan 

memberikan perhatian, dan figur yang memberikan kelekatan tersebut adalah 

pacar, subjek keempat memaknai kelekatan adalah figur yang selalu ada saat 

dibutuhkan, selalu bersama dan memberikan perhatian, kualitas kelekatan ini di 

dapat dari figur teman geng. Kesamaan subjek dengan menilai bahwa 

kelekatan yang tidak aman didapat dari figur pembina dan pembina dinilai 

sebagai figur yang tidak responsif akan kebutuhan santri. 

Dari hasil di atas memang dari kesemua empat subjek tersebut memiliki 

kelekatan yang aman pada figur lekatnya masing-masing, namun keempat 

subjek itu pula menilai pembina/ustadzah figur lekat yang tidak aman. 

Diperoleh data yang berbeda dari subjek WD. WD merupakan salah 

satu santriwati pesantren yang menganggap ustadzah itu bisa dikatakan 

menjadi pengganti orang tua selama di pesantren. WD seorang anak remaja 

yang masih duduk di bangku tingkat SLTP. Di usianya yang menginjak masa 

remaja tengah WD suka bercerita/curhat ke ustadzah tentang permasalahannya. 

Ini menunjukkan bahwa WD dekat ustadzah.  
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Hal lain yang menunjukkan bahwa WD dekat dengan ustadzah, 

bahwasannya WD suka membantu ustadzahnya, seringnya minta ajarin 

pelajaran, bahkan dia sering menawarkan bantuan terhadapa ustadzahnya. Hal 

ini berbanding terbalik dengan hasil oservasi awal kebanyakan santriwati di 

Pondok Pesantren Al-Yasini. WD dekat dengan ustadzah karena keinginannya 

sendiri, dia merasa nyaman bila dekat dengan ustadzah. Dia juga mengaku 

bahwa ustadzah itu paling tidak, bisa dikatakan pengganti orang tua sementara.  

Selain itu ustadzah juga mengetahui bahwa WD itu anak yang baik dan 

nurut jika dinasehati. Menunjukkan adanya hubungan yang terikat satu sama 

lain. Hal unik inilah yang menjadikan peneliti ingin mengetahui apa yang 

menyebabkan hal tersebut hanya terjadi pada WD.   

Ada pada penelitian terdahulu didapatkan hasil bahwasannya hubungan 

antara santri putri dengan ustadzah cukup baik, karena sebagian ustadzah juga 

masih berstatus sebagai santri di pondok pesantren tersebut, sehingga 

hubungannya lebih akrab karena berstatus teman. Hubungan antara santri putri 

dengan ustadzah yang masih berstatus santri tidak hanya terbatas pada 

hubungan dan komunikasi di madrasah, tetapi dapat berlanjut di luar forum 

tersebut, terutama untuk berkonsultasi masalah-masalah percintaan dan 

masalah-masalah pribadi (kehidupan santri putri). (Suliyati, 2012:8) 

Jadi maksud dari hasil penelitian di atas mengakan bahwa hubungan 

santriwati terhadap ustadzahnya baik, bahkan bisa dianggap lekat karena ada 

kegiatan di luar akademik seperti bercerita permasalahannya, yang biasanya ini 

terjadi antara sesama teman dekat.  
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Steinberg  mengatakan kelekatan pada masa remaja itu penting. Selama 

masa remaja , ketika terjadinya transisi psikologis dan sosial antara masa 

kanak-kanak dan dewasa berlangsung, hubungan kelekatan tersebut tetap 

penting. (Nawas & Gilani, 2011:1)  

Kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anak menimbulkan 

adanya kedekatan atau kelekatan secara emosional. Anak yang mendapat kasih 

sayang dari orang tua dan orang tua menjadi kepercayaan hingga mereka 

remaja, saat mereka ada pada suatu lingkungan biasanya cenderung menjadi 

conformer sehingga mereka memiliki kestabilan emosi, kepatuhan sosial, ciri-

ciri pribadi yang disenangi dan kepatuhan di sekolah (Sulaeman, 1995:81). 

Dengan demikian santri yang saat di rumah mendapatkan kasih sayang dari 

orang tuanya seharusnya mereka lebih bisa menerima orang lain untuk 

sementara menggantikan posisi orang tuanya khususnya dalam hal dukungan 

dan kebutuhan kasih sayang, dalam hal ini orang lain itu adalah ustadzah. 

Kasih sayang yang berlangsung secara terus-menerus akan memunculkan 

kelekatan diantara keduanya. 

Menurut Monks (2004) pada umumnya, dalam masa remaja terjadi 

pertentangan batin dalam diri remaja. Di satu pihak remaja memiliki keinginan 

bebas dari kekuasaan, melepaskan diri dari orangtua, mempunyai rasa ingin 

tahu, mencari dan menemukan identitas dirinya, sementara di sisi lain remaja 

masih membutuhkan kehadiran orang lain khususnya orang  yang dapat 

memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan kasih sayangnya dalam proses 
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perubahan pola perilaku yang dialami remaja dari masa kanak-kanak menuju 

dewasa. 

Cassidy dkk menyatakan bahwa kelekatan pada masa remaja maupun 

dewasa merupakan kesinambungan (continuity) dari ikatan yang 

dikembangkan oleh anak dengan pengasuh selama masa awal kehidupan dan 

akan terus berlanjut sepanjang rentang kehidupan (dalam Rohmaniyah, 

2010:13). Santrock juga menuliskan bahwa masa remaja, figur lekat yang 

banyak memainkan peran penting adalah teman dan orang tua (Santrock, 

2003:206). 

Kelekatan pada remaja menjadi penting karena ada hubungannya 

dengan  pemenuhan akan kebutuhan khas remaja. Pemenuhan akan kebutuhan 

tersebut menjadikan remaja mengalami berbagai perubahan secara fisik, emosi 

dan sosial. Garrison (dalam Mappiare, 1982:45) mencatat ada 7 kebutuhan 

khaspada remaja yaitu: (1) kebutuhan akan kasih sayang, (2) kebutuhan akan 

keiikutsertaan dan diterima dalam kelompok, (3) kebutuhan untuk berdiri 

sendiri, membuat berbagai pilihan dan membuat keputusan, (4) kebutuhan 

untuk berprestasi, (5) kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, (6) kebutuhan 

untuk dihargai, dan (7) kebutuhan untuk memperoleh filsafah hidup. 

Santri yang sudah masuk di usia remaja akan mengalami 7 kebutuhan 

khasnya tersebut tanpa terkecuali. Seperti kebutuhan yang pertama, santri akan 

tetap membutuhkan kasih sayang walaupun sudah tidak bersama orang tua dan 

keluarganya. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat kontradiktif yang sering 

nampak pada para remaja bahwa remaja itu ingin bebas dan menjadi besar 
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tetapi mereka ingin tetap dilindungi (Sulaeman, 1995:12) sehingga santri akan 

mencari pengganti sosok orang tuanya dan keluarganya di lingkungan pondok 

pesantren sebagai seorang yang bisa memberikan kasih sayang yang 

sebelumnya telah didapatkan dari keluarganya. 

Kelekatan antara individu dengan obyek kelekatannya juga 

diumpamakan bagaikan satu tubuh. Bila anggota badan merasakan sakit, 

seluruh tubuh juga akan menderitanya. Seperti dalam QS. Maryam ayat 96, 

bahwa setiap mukmin harus bersikap dan berbuat baik terhadap diri sendiri dan 

masyarakat sekitarnya : 

 

   

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak 
Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka 
rasa kasih sayang. (QS. Maryam:96)  

 

Kelekatan orang tua dan ustadzah seharusnya sama atau hampir sama 

terhadap anak karena pada umumnya rasa kasih sayang anak remaja lebih 

ditujukan kepada orang-orang di luar rumah sendiri dari pada orang tua atau 

keluarganya seperti teman, lawan jenis dan beberapa orang yang didewa-

dewakannya (Soesilowindradini, tt:167) yang seharusnya termasuk ustadzah, 

namun tidak begitu dalam realitanya. Maka, dari fenomena inilah peneliti ingin 

mengetahui mengapa ini bisa terjadi, sehingga peneliti ingin mencari tahu apa 

penyebabnya dengan melakukan penelitian dengan desain penelitian studi 

kasus terhadap WD yang berjudul “Gaya Kelekatan (Attachment Style) 

Santriwati Terhadap Pembina (Ustadzah) Di Pondok Pesantren Terpadu Al-
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Yasini Pasuruan (studi kasus pada santri kelas 2 tingkat SLTP di Pondok 

Pesantren  Terpadu Al-Yasini Pasuruan)”, dan ini juga sebagai pemenuhan 

tugas akhir perkuliahan Strata satu yaitu penulisan skripsi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian rasa hormat santri di Pondok 

Pesantren Terpadu Al-Yasini sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kelekatan santriwati pada ustadzah di Pondok Pesantren 

Terpadu Al-Yasini?  

2. Bagaimana problem gaya kelekatan santriwati pada ustadzah di Pondok 

Pesantren Terpadu Al-Yasini? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi gaya kelekatan santriwati pada 

ustadzah di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini? 

4. Bagaimana upaya meningkatkan gaya kelekatan santriwati pada ustadzah 

di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian rasa hormat santri di Pondok Pesantren 

Terpadu Al-Yasini sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kelekatan santriwati pada ustadzah di 

Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. 

2. Untuk memetakan problem gaya kelekatan santriwati pada ustadzah di 

Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. 
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3. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi gaya kelekatan santriwati 

pada ustadzah di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. 

4. Untuk menemukan upaya meningkatkan gaya kelekatan  santriwati pada 

ustadzah di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan psikologi, 

khususnya psikologi pendidikan dan perkembangan yang menjelaskan 

tentang teori gaya kelekatan pada pandangan usia remaja, bahwasanya gaya 

kelekatan remaja terhadap pembina di pesantren bervariasi dengan adanya 

pengalihan tanggung jawab atas diri remaja dari orang tua terhadap 

pembina di pondok pesantren. Selain itu faktor budaya dan medan sosial 

yang dapat mempengaruhi gaya kelekatan pada remaja terhadap pembina. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini menjadi suatu gambaran perkembangan remaja di pesantren 

yang perlu diperhatikan pada setiap pihak yeng terkait di seluruh pondok 

pesantren. Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan input sebagai 

bahan rujukan bagi pihak yang terkait dalam lingkungan pesantren dalam 

memberikan penanganan pada santri mengenai gaya kelekatan yang 

seharusnya aman pada pembina yang ada di pesantren. Dengan kita 

memahami motif dan faktor gaya kelekatan-nya remaja secara keseluruhan, 

diharapkan pembina di pesantren dapat menentukan penanganan konseling 
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atau treatment yang sesuai dalam memecahkan permasalahan yang dialami 

santri khususnya remaja agar proses pembinaan belajar dapat berjalan 

dengan baik. 

 

 


