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SMA Negeri 1 Probolinggo merupakan salah satu sekolah unggulan dan
favorit di kota Probolinggo. Sekolah tersebut mampu mencetak siswa-siswi yang
berprestasi, terbukti dengan segudang prestasi yang telah diperoleh. Dari
segudang prestasi tersebut mengindikasikan para siswa memiliki kepercayaan diri.
Demi mengerjar prestasi tersebut, para siswa rela untuk pulang sampai sore
karena jadwal yang begitu padat. Akhirnya intensitas komunikasi dengan orang
tua cukup berkurang, sedangkan menurut Desiani Maentiningsih dalam
penelitiannya semakin tinggi hubungan secure attachment maka semakin tinggi
pula prestasi yang diperoleh. Anehnya di sekolah tersebut, meskipun intensitas
hubungan antara orang tua dan siswa terbilang minim, akan tetapi masih mampu
menorehkan prestasi yang membanggakan.

Ainsworth mengartikan attachment (kelekatan) sebagai suatu ikatan yang
bersifat afeksional pada seseorang yang ditujukan pada orang-orang tertentu atau
disebut sebagai figur lekat dan berlangsung terus-menerus. Percaya diri adalah
suatu keyakinan pada kemampuan-kemampuan diri, keyakinan pada adanya
sesuatu maksud di dalam kehidupan dan kepercayaan bahwa dengan akal budi,
mereka akan mampu melaksanakan apa yang mereka inginkan, rencanakan dan
harapkan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas attachment dan
kepercayaan diri siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Probolinggo, dan mengetahui
adakah hubungan antara kualitas attahment dengan kepercayaan diri siswa.
Penelitian ini menggunakan sampel total pada siswa kelas XI IPA A-E bejumlah
114 siswa (N=114Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasi
dimana untuk mengetahui hubungan dari suatu variabel dengan variabel lainnya.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas siswa kelas XI IPA A-E
SMA Negeri 1 Probolinggo mempunyai kategori kualitas attachment yang
sedang yaitu dengan persentase 74%. Untuk tingkat kepercayaan diri ditemukan
bahwa mayoritas  siswa kelas XI IPA A-E SMA Negeri 1 Probolinggo berada
pada kategori sedangan dengan persentase 72%. Hasil uji korelasi product
moment sebesar 0,202 dengan nilai signifikansi 0,031 (p<0,05). Ditemukan pula
bahwa koefisien determinasi (R Squared) variabel kualitas attachment terhadap
variabel kepercayaan diri sebesar 0,041, artinya sumbangan efektif variabel
kualitas attachment terhadap variabel kepercayaan diri sebesar 4,1%, sedangkan
95,9% ditentukan oleh variabel lainnya. Saran bagi pihak-pihak yang terkait agar
semakin memperhatikan hubungan antara orang tua siswa guna mampu
meningkatkan kepercayaan diri siswa.


