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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ـــ َ  FATHAH A A 

 KASRAH I I ـِــ

 DAMMAH U U ــ˚ـ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 Dammah dan wau U u dan garis di atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufآل(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.Lafz al-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

9. Huruf Kapital 
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Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama  : Asma  

Nim   : 20900118016 

Judul : Kelekatan Anak Usia Dini dengan Orang Tua Di Kawasan Adat 

Ammatoa Kajang Lalang  

 

Kelekatan adalah tingkah laku yang khusus untuk manusia, seperti 

kecenderungan dan keinginan seseorang mencari kedekatan dengan orang lain dan 

mencari kepuasan dalam sebuah  hubungan anak dan figur kelekatannya, seperti 

orang tua, pengasuh, teman dan  lainnya.  Penelitian ini mengangkak pokok masalah 

tentang  “Bagaiman Kelekatan Anak Usia Dini Dengan Orang Tua Di Kawasa Adat 

Ammatoa Kajang Lalang. Memilki fokus penelitian yaitu aspek kelektan, figur 

kelekatan dan pola kelekatan yang digunakan di Kawasa Adat Ammatoa. 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengunakan 

pendekatan pedagogik dan pendekatan psikologi. Tempat penelitian dilakukan di 

Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Tanah Towa, tempatnya di 

Kawasan Adat Ammatoa yang memiliki culture yang unik. Sumber data ini di ambil 

di 3 keluarga yang berada di dalam Kawasan Adat Ammatoa yang memiliki anak usia 

dini. Tenik pengumpulan data berupa wawacara, observasi dan dekomentasi secara 

mendalam menggunakan istrument. Teknik analisis yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan ada tiga pola kelekatan yang diterapkan orang 

tua di Kawasan Adat Ammatoa ada yang menggunakan pola kelekatan aman, ada 

yang pola kelekatan cemas dan adapula kelekatan menghindar ada pula yang secara 

tidak sadar mengabungkan pola kelekatan aman dan pola kelekatan cemas. 

Implikasi penelitan ini peneliti mendapatkan adanya orang tua yang 

menerapkan tiga pola kelekatan pada anak beranggapan bahwa pola yang kelekatan 

yang diterapkan sangat baik tatapi menurut anak orang tua tidak memiliki perhatian 

terhadap anak. Untuk itu agar memberikan pola kelekatan yang baik atau jalinan 

hubungan emosinal erat antara anak dengan orang tua maka perlu memperhatikan 

aspek kelekatan yaitu aspek komonikasi, kepecayaan dan keterasingan. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks yang memiliki komponen 

terikat antara guru dan peserta didik. Pendidikan  merupakan hal  yang 

dilaksanakanan dalam meningkatkan indukstri atau wawasan masyarakat agar 

semakin berkemajuan dan memiliki perilaku yang berkhlak mulia. Pendidikan secara 

universal dapat dipahami sebagai upaya dalam pengembangan potesi kemanusiaan 

secara utuh dan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang menjadi patokan 

masyarakat akan mengubah kehidupannya lebih layak.
1
 Pendidikan menjadi upaya 

untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani seseorang. Pendidikan harus 

dilaksanakan sepanjang hayat dikandung badan hingga akhir hayat dan pendidikan 

untuk semua anak. 

Undang Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

bangsa yang sesuai dengan tujuan negara dalam mencerdaskan dan mengembangkan 

bangsa.
2
 Menrut J.J Rousseau, pendidikan itu tidak memberikan pembekalan pada 

masa kanak kanak melainkan Pendidikan memberikan bekal di waktu dewasa.
3
 

Pendidikan adalah usaha sadar yang sudah direncanakan yang dilakukan oleh 

pendidik dengan rasa tanggungjawab dalam meningkatkan suasana belajar dan proses   

                                                           

1
M. Hasbullah,  Dasar Dasar Ilmu Pendidikan  (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017) h.2-4. 

2
Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

3
Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik (Jakarta: 

Prenadamedia Grup, 2015), h. 4. 
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pembelajaran yang mampu meningkatkan potensi peserta didik. Dalam hal ini dapat 

diketahui bahwa pendidikan sangat penting bagi anak usia dini.  

Anak usia dini adalah mereka yang berumur 0-6 tahun. Anak usia dini 

merupakan seorang individu yang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan 

dengan pesat secara hakiki untuk kehidupan selanjutnya. Dunia anak dan orang 

dewasa berbeda, anak selalu aktif, bersemangat, dan selalu ingin tahu terhadap apa 

yang ia dengar maupun yang mereka lihat.
4
 Anak usia dini adalah sosok individual 

yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental 

bagi kehidupan selanjutnya. 

Anak adalah anugrah yang diberikan Allah swt, anak juga merupakan rezeki 

bagi orang tua sekaligus bagi mereka berdua maka orang tua harus mendidik anak 

engan baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt QS An-Nahl/16:78. 

ْهْۢ بُُطْىِن  ُ اَْخَرَجُكْم ّمِ َجعََم نَُكُم انسَّْمَع َواَْلَْبَصاَر َواَْلَْفـِٕدَةَ ۙ نَعَهَُّكْم تَْشُكُرْونَ َوّٰللاه ٰهتُِكْم ََل تَْعهَُمْىَن َشْيـًٔۙا وَّ  ٨٧ اُمَّ

Terjemahnya: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati 
nurani, agar kamu bersyukur.

5
 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui  tidak 

ada yang luput dari pengetahuan-Nya, selain itu ayat ini juga menjelaskan  di antara 

bukti kekuasaan dan pengetahuan Allah adalah bahwa Dia telah mengeluarkan kamu, 

wahai manusia, dari perut ibumu, Kamu sebelumnya tidak ada, kemudian terjadilah 

suatu proses yang mewujudkanmu dalam bentuk janin yang hidup dalam kandungan 

ibu dalam waktu yang ditentukan-Nya. Ketika masanya telah tiba, Allah lalu 

mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, baik 

                                                           

4
Farah Almirah, dkk., “Menegenal Kosep Bilangan pada Anak Usia 3-4 Tahun Melalui 

Mendengeng dengan Wayang di Piaud Madani Kota Banda Aceh“, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Guru Anak Usia Dini, vol. 2 no. 1 (2017), h.77. 

5
Muhammad Shohib,  Depertemen Agama Ri Al-Qur’an dan Terjemahan Spesial For Woman 

(Bogor:Exagrafika, 2007),  h. 275. 
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tentang dirimu sendiri maupun tentang dunia di sekelilingmu. Allah memberimu 

pendengaran agar dapat mendengar bunyi, penglihatan agar dapat melihat objek, dan 

hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Allah menganugerahkan itu semua 

kepadamu agar kamu bersyukur.
6
 

Menurut penulis ayat ini menjelaskan bagaimana orang tua harus mendidik 

anaknya sebagaimana dengan aturan agama islam karena anak telah di lahirkan secara 

sempurna yang merupakan makhluk sempurna maka perananan untuk mendidik anak 

atau anugrah yang di titipkan Allah yaitu dengan memberikan wawasan mengenai 

islam pada anak dan anak tidak akan memberikan respon atau mendengarkan apa 

yang di perintahkan orang tua tanpa adanya kelekatan anak dan orang tuanya. 

 Pendidikan pada anak usia dini diatur dalam Undang Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 14 bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir hingga 6 

tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan bagi anak usia dini diperlukan 

dalam mengembangkan aspek nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, 

bahasa, fisikmotorik dan seni.
7
 Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah aspek 

sosial emosional diabaikan.  

Aspek sosial anak berkaitan dengan tingkat jalinan interaksi anak usia dini 

dengan orang lain, melalui dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga 

masyarakat luas. Makhluk sosial perlu adanya sosialisasi antara  sesama manusia, 

binatang, tumbuhan dan juga alam sekitar. Aspek perkembangan emosional adalah 

luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Aspek sosial emosional 

                                                           

6
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta : 

Lentera Hati, 2002) h. 20. 

7
Moh Fauzzidin, “Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini”Jurnal Obsesi (PG-PA UD Universitas 

Pahlawan Tuanku Tambusai,2018), h. 163. 
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adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam 

kehidupan sehari hari. Perkembangan sosial pada anak adalah tahapan tumbuh 

kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan dengan 

lingkungannya. Anak sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari 

interaksi dengan lingkungannya dari sejak lahir apalagi ketika sosial emosial anak 

telah menghadirkan rasa kelekatan.  

Kelekatan atau attachment adalah tingkah laku yang khusus pada manusia, 

seperti  kecenderungan dan keinginan sesorang mencari kedekatan dengan orang lain 

dan mencari kepuasan dalam sebuah hubungan baik antara pengasuh, orang tua, 

teman, dan lainnya. Attachment merupakan mencari dan mempertahankan kontak 

dengan orang orang tertentu saja. Kelekatan juga sering disebut sebagai ikatan 

emosional yang erat antara dua orang atau lebih. Menurut Bowlby attachment 

merupakan suatu hubungan yang yang didukung oleh tingkah laku lekat atau 

attachment behavior yang dingunakan untuk merawat hubungan tersebut.
8
  Menurut 

Ainsworh menyatakan bahwa kelekatan anak dimulai pada saat bayi dengan 

pengalaman ditahun tahun awal kehidupannya dengan pengasunya. Kelekatan hal 

penting sebagai dasar psikologi anak. Kelekatan yang dirasakan anak akan 

memberikan rasa nyaman pada anak ketika anak melakukan kegiatan seperti bermain 

dan mengembangkan kemampuan atau potensi termasuk dalam melakukan interaksi 

di lingkungan sosialnya. 

Kelekatan adalah bagaimana orang tua tau figur kelekatan dapat memberikan 

arahan kepada anak agar terhindar dari api neraka, dijeleskan pula bagaimana orang 

tua memberikan pendidikan pada anak yang bisa membuat mereka memiliki prinsip 

keislaman dalam menjalankan kehidupan secara aktif, sehingga anak dapat memiliki 

sifat akhlaqul karimah dan menunjukkan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan 

firman Allah swt dalam QS Lukman/31:13 sebagai berikut: 

                                                           

8
Fadillah Helmi Avin, “ Gaya Kelekatan Dan Kosep Diri,” Jurnal Psikologi,  Vol. 9 no. 1 

(1999), h. 1-10. 
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ْرَك نَُظْهٌم َعِظْيٌم َواِذْ قَاَل نُْقٰمُه َِلْبنِٖه َوُهَى يَِعُظٗه ٰيبَُنيَّ ََل تُْشِرْك  ِ ۗاِنَّ انّشِ  ٣١بِاّٰلله

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi 
pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan 
Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 
yang besar.

9
 

Kata ya’izhuhu terambil dari kata wa’zh yaitu menyangkut berbagai kebajikan 

dengan cara yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikannya sebagai ucapan 

yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kata dia 

berkata untuk memberi gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, 

yakni membentak tapi penuh kasih sayang sebagaimana dipahami dari panggilan 

mesranya kepada anak. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukan 

dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa datang pada kata 

ya’izhuhu.  kata  bunayya adalah patron yang menggambarkan kemulian atau kasih 

sayang. 
10

 

Asalnya adalah ibny dari kata ibn yakni anak lelaki. Kemungilan tersebut 

mengisyaratkan kasih sayang. Penjelasan itu sehingga dapat berkata bahwa ayat di 

atas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang 

terhadap peserta didik. Luqman memulai nasehatnya dengan menekankan perlunya 

menghindari syirik/mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung 

pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Menekankan adanya redaksi pesannya 

berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah untuk menekankan perlunya 

meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. “At-takhliyah 

                                                           

9
Muhammad Shohib,  Depertemen Agama Ri Al-Qur’an Dan Terjemahan Spesial For 

Woman (Bogor:Exagrafika, 2007),  h. 412. 
10

Survriadi Panggabean, Ana Widyastuti Dkk, “Kosep Dan Strategi Pembelajaran”,  Kita 
Menulis, 2021. 
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muqaddamum ‘ala at-takhliyah” (menyingkirkan keburukan lebih utama daripada 

menyandang perhiasan).
11

   

Mendidik anak hendaklah dilakukan dengan penuh kasih sayang, dilakukan 

dari waktu ke waktu secara terus menerus tanpa adanya rasa bosan dengan cara 

menasihati anak sehingga anak juga mampu menerima pelajaran dengan baik dan 

mudah unuk memahaminya. 

Ayat tersebut menjelaskan tentang apa apa saja yang seharusnya dan layak 

dilakukan oleh orang tua itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan situasi dan 

kondisi anak, adapun hal yang dilakukan orang tua akan memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan anak terutama pada masa pertembuhan anak. Membentu 

mengembangkan anak dengan baik sebagai figur kelekatan menjadikan anak shalih 

dan sholihah. 

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Kawasan Adat Ammatoa 

Kajang pada tanggal 21 Juni 2021 pada masyarakat di Kajang menggunakan pola 

kelekatan yang beragam seperti pola kelekatan aman, cemas dan menghindar. Setiap 

orang tua memiliki pola asuh dan cara mempererat hubungan emosional antara anak 

khususnya anak usia dini dan orang tua berbeda beda. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang  Kelekatan Anak Usia Dini Dengan 

Orang Tua di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Lalang. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian adalah bagaimana mengetahui batasan cakupan ruang 

lingkup peneliti yang akan diteliti yaitu kelekataan anak usia dini dengan orang tua di 

Kawasan Adat Ammmatoa Kajang Lalang. 

Penelitian yang di lakukan di Kawasan Adat  Ammatoa yang berjudul 

Kelekatan Anak Usia Dini Dengan Orang tua di Kawasan Adat Ammatoa Kajang 

                                                           

11
Quraish Shihab. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 298. 
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Lalang maka penulis menggunakan fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian 

pada tabel berikut: 

              Tabel 1. Deskripsi Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana kelekatan anak usia dini dengan orang tua di Kawasan Adat 

Ammatoa  Kajang Lalang”. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian yang dilakukan, yaitu  “Untuk mendeskripsikan kelekatan anak usia dini 

dengan orang tua Kawasan Adat Ammatoa Kajang Lalang”.  

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Kelekatan anak usia dini dengan 

orang tua 

Aspek kelekatan anak usia dini 

yaitu komunikasi, kepercayaan 

dan Keterasingan  

Adapun figur kelekatan adalah 

Orang tua atau pengasuh, 

Komposisi keluarga 

Pola kelekatan terdiri atas tiga 

yaitu kelekatan aman, kelekatan 

cemas dan Kelekatan menghindar. 
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E. Kegunaan penelitian  

Penyusun berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi kalangan 

masyarakat, pendidik maupun peserta didik. Adapun kegunaan penelitian secara 

umum yaitu: 

1. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang anak usia dini dan pengasuhan.  

2. Kegunaan Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sumbangan 

kepada: 

a. Bagi masyarakat Kajang 

Penelitian diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

kelekatan anak usia dini dengan orang tuanya. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi dasar orang tua dalam menumbuhkan kelekatan. 

b. Bagi orang tua dan pengasuh  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada orang tua 

atau pengasuh dalam memberikan pola kelekatan pada anak usia dini agar 

memberikan dampak positif bagi perkembanagan anak. 

c. Bagi anak 

Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelekatan 

yang diterapkan orang tua. 

d. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneleliti 

selanjutnya dalam mengkaji tentang kelekatan, bagi peneliti yang tertarik untuk 

meneliti kelekatan anak usia dini. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuril Rifanda  Handayani tentang Pengaruh 

kelekatan (attachment) terhadap kemandirian emosi pada mahasiswa perantau 

Maluku Utara yang kuliah di Malang. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga figur 

kelekatan yaitu ibu, ayah dan teman sebaya. Pada mahasiswa perantau mendapatkan 

hasil bahwa 70% menjadikan teman sebayanya sebagai figur kelekatan di Malang. 

Kelekatan terjadi karena adanya komunikasi.
12

 

Penelitian yang dilakukan Imul Puryanti tentang Hubungan kelekatan anak 

pada ibu dengan kemandirian sekolah (Studi pada Tk Hj. Baiturrahman kota 

semarang tahun 2012). Adapun hasil  penelitian menunjukkan 60% menggunakan 

kelekatan aman, 32% kelekatan menghindar, 7,5% kelekatan melawan. Hasil 

penelitian ini juga menyimpulkan sebagian besar siswa pada kelas B di Tk Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang memiliki kemandirian tinggi sebesar 55% yaitu 22 siswa.
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Andhika Jaya Putri tentang Hubungan 

antara kelekatan aman dan kinerja pada ibu muda yang bekerja. Hasil penelitia 

mendapatkan hubungan signifikan antara kelekatan aman ibu yang bekerja pada 

anaknya dan kinerjanya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien kolerasi 

0,794 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelekatan 

aman yang semakin tinggi maka akan membuat kinerjanya juga tinggi begitupun 

sebaliknya.
14

 

Penelitian yang dilakukan oleh Qisthi Karmila tentang pengaruh kelekatan di 

                                                           

12
Nuril Rifanda Handayani, “Pengaruh Kelekatan (Attachment) Terhadap Kemendirian Emosi 

Pada Mahasiswa Perantau Maluku Utara Yang Kuliah Di Malang”, Skripsi (Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h.  48. 

13
Imul Puryanti, “Hubungan kelekatan Anak Pada Ibu Dengan kemandirian Sekolah (Studi 

pada TK Hj. Baiturrahman kota Semarang Tahun 2012)”, Skripsi (Universitas Negeri Semarang 2012), 

h.77. 

14
Yogi Andhika Jaya Putri,  “Hubungan Antara Kelekatan Aman Dan Kinerja Pada Ibu Muda 

Yang Bekerja”, (Skripsi  Universitas Sanata Dhrman), h. 43. 
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(attachment) anak pada orangtua terhadap temper tantrum usia prasekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa Tk PGRI 

Pakis memiliki tingkat kelekatan pada dalam pola kelekatan aman. Dapat dilihat 

bahwa keseluruhan subjek yang berjumlah 56 siswa, terdapat 30 siswa dengan 

prosentase 53.6% yang memiliki kategori  kelekatan aman dan 26 siswa dengan 

prosentase 46.4% dengan kategori kelekatan tidak aman.
15

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mari Edlin Kuswardani tentang Secure 

attachment orang tua terhadap kemandirian anak usia dini 4-5 tahun di taman kanak 

kanak As-Salam Kota Jambi. Berdasarkan hasil penemuan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa rendahnya pengetahuan orang tua mengenai scure attachemnt dan 

kesadaran orang tua mengenai kelekatan aman sangat baik tapi tidak membentuk 

kelekatan aman tersebut. Adapun faktor dari kurangnya kelekatan aman adalah 

kurang komunikasi ada peran orang tua dan juga urangnya rasa percaya anak pada 

orang tua.
16

 

Penelitian yang dilakukan Rosmini, dkk tentang pedoman penggunaan alat 

untuk mengukur pengasuhan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kelekatan hubungan berkaitan dengan sejauh mana pengasuh dan  anak secara aktif 

dan positif berdiskusi mengenai masalah keluarga, terlibat satu sama lain, melakukan 

kegiatan bersama, saling menerima dan menunjukkan kasih sayang, baik orang tua 

maupun anak. Indikator kelekatan yaitu, kedekatan fisik, kedekatan emosi, kedekatan  

aman, dan persiapan pendampingan asuh maupun anak, maka dari itu peran orang tua 

untuk menjalin emosional diperlukan. Pendampingan yang tepat untuk anak sangat 

penting dalam mebantu pertumbuhan anak usia sejak dalam kondisi bayi sampai pada 

                                                           

15
Qisthi Kamila, “Pengaruh Kelekatan (Attachment) Anak Pada Orangtua Terhadap Temper 

Tantrum Usia Prasekolah”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 

h .54. 

16
Mari Edlin Kuswardani, “Secure Attachment Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak Usia 

Dini 4-5 Tahun Di Taman Kanak Kanak AS-SALAM Kota Jambi”, Tesis Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020),  h. 57. 
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anak sudah anak dewasa.
17

 

Penelitian yang dilakukan Asri Wahyuni tentang gambar kelekatan wanita 

karir dan terhadap anak di Gampong Jeulengke Banda Aceh. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa semua anak memiliki kelekatan bersama dengan 

orang tua, namun waktu yang dimiliki orang tua atau pengasuh menimbulkan 

pengaruh pada kelekatan anaksubjek penelitian berjumlah 7 (tujuh)  yang berumur 25 

sampai 50 tahun.
18

 

Penelitian yang dilakukan La Hewi dkk tentang kelekatan (Aattachment) anak 

usia dini di Suku Wakatobi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kelekatan pada anak usia 5-6 tahun Suku Laut Desa Mola Selatan Kabupaten 

Wakatobi dapat dikategorikan memilki kelekatan kuat antara anak dan orang tua, hal 

ini dapat dilihat dengan anak akn selalu mengikuti atau bersama orang tua bahkan 

disaat anak melakukan aktivitas sekolah mereka masih saja membutuhkan orang tua. 

Kelekatan anak memiliki perbedaan saat anak berada di sekolah dan di rumah. Hal ini 

dikarenakan dengan keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak tinggi. 

Ditemukan juga bahwa kelekatan sebagai hubungan emosional yang memberikan 

kenyamanan, kemanan sehingga memberikan kemenangan antara ibu dan anak 

sehingga salah satu dari mereka akan merasa kehilanggan jika di tinggal pergi  atau 

tidak sedang berada di dekatnya. Tipe kelekatan kuat antara ibu dan anak dapat 

dilihatsaat anak diantar ke sekolah, menunggu anak di luar sampai pulang sekolah, 

dan pulang kesekolah bersamaa. 

                                                           
17

 Rosmini, dkk., Pedoman Penggunaan Alat Untuk Mengukur Pengasuhan(Cet. 1 Makassar: 

Pusat Studi Gender Dan Anak LP2M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019),  h. 4. 

 

18
Asri Wahyuni, “ Gambar Kelekatan Wanita Karir dan Terhadap Anak  di Gampong 

Jeulengke Banda Aceh”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 

2021), h.1. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kelekatan  

1. Pengertian kelekatan  

Attachment adalah sebuah istilah yang pertama kalinya dikemukakan oleh 

psikologi Inggris bernama John Bowlby tahun 1958 yaitu untuk menggambarkan 

pertalian atau ikatan antara ibu dan anak.
1
 Menurut Bowlby kelekatan adalah adanya 

situasi atau suatu relasi tertentu antara anak dan figur sosial tertentu sehingga 

terbentuknya relasi tertentu, kemudian dikembangkan menjadi lebih lenkap oleh 

Mary Aisnsworth pada tahun 1969. Menurut Ainsworth kelekatan merupakan 

hubungan emosional yang dibentuk oleh seorang individu kepada orang lain yang 

bersifat khusus atau berbeda dengan orang lain pada umumnya yang memiliki 

kelekatan yang abadi sepanjang waktu. 

Keleketen dibentuk melalui dukungan emasional dan rasa kedekatan yang 

diberikan orang tua terhadap anak. Peran orang tua dan  respon dari lingkungan 

sangat diperlukan oleh seorang anak bagi penguat untuk perilakunnya.
2
  Kelekatan 

adalah ikatan emosional yang dibentuk seseorang individu dengan orang lain yang 

bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal 

sepanjang waktu.  Kelekatan atau attachment merupakan suatu keinginan kuat dari 

seseorang anak maupun dewasa untuk selalu dekat dengan orang lain yang 

                                                           

1
Dasmita, psikologi perkembangan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 120. 

2
Nur Hasmalawati, dkk, ”Perbedaan Tingkat Kelekatan Dan Kemandirian Mahasiswa 

Ditinjau Dari Jenis Kelamin”, Psikoislamedia Junal Psikologi, vol. 3 no. 1 (2018), h. 2. 
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menurutnya merupakan figur lekat, figur lekat ini biasanya terdiri dari ayah, ibu, 

anggota keluarga lainnya seperti  nenek, atau bahkan pengasuhnya. 

Kelekatan atau hubungan erat ini akan bertahan lama dalam  rentang 

kehidupan manusia. Kelekatan biasanya mengacuh pada aspek hubungan antara 

orang tua yang memberikan anak perasaan aman, terjamin dan terlindung sehingga 

memberikan rasa nyaman, aman untuk membuat anak mengeksplorasi dunia mereka. 

Pada pada masa kanak kanak mereka selalu ingin diberikan rasa nyaman pada orang 

tua tapi tidak sebaliknya sedangkan pada kelekatan masa dewasa memiliki hubungan 

timbal balik dimana saling menguntungkan. Hubungan bersifat emosional tidak 

semuannya dapat disebut dengan kelekatan. Kelekatan yaitu hubungan yang bertahan 

lama, ingatan yang selalu ada meski figur lekat tidak tampak dalam jangkauan anak 

seperti jika anak merantau kejauhan kelekatan itu akan terus ada bahkan jika ketika 

figur kelekatan digantikan.
3
 

Armsden dan Greenbrg menyatakan bahwa kelekatan adalah ikatan ikatan 

afeksi antara dua individu yang memiliki intesitas yang kuat. Kelekatan dapat 

diartikan sebagai ketertarikan orang tua dengan anak sehingga meningkatkan relasi 

anak dengan teman seumurannya yang berkompeten sehingga dapat membangun 

relasi positif.
4
  Kelekatan ikatan emosional yang abadi dan resiprokal antara anak dan 

pengasuhnya, yang sama sama memberikan konstribusi terhadap kualitas hubungan 

orang tua dan anak usia dini. Kelekatan sangat berpengaruh dalam memberikan nilai 

adaktif,  bagi anak, selalu memastikan kebutuhan psikososial dan jasmani terpenuhi. 

                                                           

3
Bretherton, Inge, John Bowby Dan Mary Ainsworth, The Origins Of Attachment Theory 

(Developmental Psychology, 1992), h. 10. 

4
Nur Hasmalawati, dkk, ”Perbedaan Tingkat Kelekatan Dan Kemandirian Mahasiswa 

Ditinjau Dari Jenis Kelamin”,  Psikoislamedia Junal Psikologi, vol. 3 no. 1 (2018), h. 2. 
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Anak dan orang tua memiliki kecenderungan saling lekat satu sama lain selain itu 

kelekatan juga memberikan daya tahan hidup bagi anak usia dini. Setiap anak akan 

memiliki kelekatan dengan orang tua selalu berkembang. Menurut Qisthi Kamila 

kelekatan berkembang pada awal usia anak atau memasuki satu tahun pertama 

kehidupan anak dan terus berlanjut atau berkembangan sejalan dengan interaksi anak 

bersama orang tuannya.
5
 

Menurut Santrock kelekatan itu adalah suatu relasi yang terjadi antara dua 

orang yang masing masing memiliki perasaan yang kuat satu sama lain selalu 

melakukan banyak hal bersama untuk mempertahankan relasi tersebut. Kenyamanan 

dan rasa aman anak berperan penting dalam pembentukan kelekatan. Kelekatan juga 

biasa disebut dengan sebuah hal intens dan terus menerus secara biologis berakar dari 

fungsi melindungi.
6
 

 Menurut Boy Albert arti dari kelekatan merupakan derajat keamanan yang 

dirasakan atau dialami dalam hubungan interpersional. Kelekatan memang tidak 

tampak pada mata seseorang namun sangat dapat dirasakan oleh orang yang memiliki 

daya lekat terhadap orang lain. Hubungan antara orang tua dan anak yang baik akan 

melahirkan kelekatan yang baik pula maka hal ini sangat diperlukan kerja sama orang 

tua dalam memaksimalkan rasa aman dalam kelekatan sehingga melahirkan 

kemandirian dan akhlak yang baik bagi anak.  

                                                           

5
Qisthi Kamila, “Pengaruh Kelekatan (Attachment) Anak Pada Orang tua Terhadap Temper 

Tantrum Usia Prasekolah”, Skripsi (Makassar: Fak Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2018), h. 24. 

6
John W. Santrock, “Perkembangan Anak”, (cet 1, Jakarta: Pt. Erlangga, 2017) h.15. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang pengertian kelekatan atau 

attachment, maka dapat disimpulkan bahwa kelekatan adalah hubungan emosional 

yang menghasilkan daya lekat antara anak dan orang tua. Kelekatan ini memiliki 

beragam cara untuk memprerkuat kelekatan. Kelekatan adalah sifat yang lahir secara 

alamiah antara anak usia dini dan orang tua karena adanya rasa aman, kepercayaan 

anak terhadap interaksi yang dilakukan antara anak dan orang tua. kelekatan bukan 

hanya terjadi antara anak dan orang tua tapi bisa juga kepada penganti kelekatan itu 

seperti keluarga lainnya. Kelekatan juga melahirkan rasa yang selalu ada meskipun 

figur atau pengasuh yang memiliki daya lekat yang erat akan selalu berada dipikiran 

anak meskipun jarak anak usia dini dan pengasuh tersebut berjauhan. Anak usia dini 

akan menyebut nama orangtuanya pada saat sakit meskipun orang tua anak telah 

meninggal ataupun sedang berada jauh.  

2. Aspek-aspek kelekatan 

Kelekatan anak usia dini dengan orang tua ada tiga aspek aspek kelekatannya 

yaitu: 

a. Komunikasi  

Komunikasi antara anak usia dini dan orang tua merupakan hal yang utama 

diperhatikan oleh penelitia yang meneliti tentang attachmen. Komunikasi diartikan 

sebagai komunikasi yang terjadi secara humoris, komunikasi adalah aspek yang 

membantu dalam membentuk kelekatan yang baik dan inkatan emosional yang kuat 

antara anak dengan orang tua saat bayi. Hubungan anak dan orang tua sangat penting 

untuk masa depan anak usia dini. Awal pertumbuhan anak selalu mencari figur 

kelekatan yang memberikan rasa kenyamanan dan rasa aman untuk selalu di lindungi, 
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berbeda saat anak usia dini telah dewasa yang di cari dari kelekatan adalah dalm 

bentuk nasihat. 

b. Kepercayaan  

Dimensi kedua dari kelekatan adalah kepercayaan. Kepercyaan diartikan 

sebagai perasaan aman dan keyakinan bahwa orang tuanya akan selalu membantunya 

atau memenuhi kebutuhan anak usia dini pada saat kapanpun mereka membutuhkan. 

Kepercayaan adalah outcomes dari hubungan yang dari membangun hubungan yang 

terjalin kuat. Kepercayaan merupakan salah satu kemponen dari hubungan  yang 

terjalin kuat antara anak dan figur kelekatan mereka. 

c. Keterasingan 

Keterasingan berkaitan erat dengan penghindaran dan penolakan, serta 

merupakan dua konstruksi yang sangan penting dalam membentuk kelekatan. Ketika 

anak merasa figur kelekatannya tidak hadir dalam kehidupannya, maka tidak 

menghadirkan kelekatan aman dari hal inilah pemicu dari munculnya perasaan 

keterasingan.
7
 

3. Pola  Kelekatan 

Bowbly menjelaskan tiga pola pola/gaya attachemnt (kelekatan), yaitu: 

a. Secure attachment (pola aman) pola yang terbentuk karena adanya interaksi atau 

komunikasi orang tua dan anak sehingga memunculkan kepercayaan bila 

didampingi orangtua dan orangtua juga selalu siap mendampinggi anak usia dini.  

                                                           

7Mu’alimatus Sholihah, dkk, “Aspek Kehangatan Dan Kepercayaan Dalam Kualitas 
Kelekatan Anak Dengan Pengasuh Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Alkausar 
Lembaga Kabupaten Bandung Barat”, REHSOS jurnal ilmiah rehabilitasi sosial, vol. 2 no. 1 (Juni 
2020), h. 7.17. 
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b. Resistant attachment (pola melawan atau ambivalen) pola kelekatan ini terbentuk 

karena adanya interaksi antara orang tua dan anak usia dini bahwa orang tua akan 

selalu ada ketika sang anak membutuhkan bantuannya. 

c. Avoindat attachment (pola kelekatan menghindar, pola kelekatan ini terjadi 

karena anak selalu bisa memenuhi kebutuhan afeksinya sendiri tanpa bantuan 

orang tua.
8
 

Menurut Bartholomew ada empat gaya kelekatan yaitu: 

a. Gaya kelekatan aman (Secure Attachment Sryle) memiliki karakteristik positive  

self atau kosep diri positif dan kepercayaan interpersional tinggi. 

b. Gaya kelekatan takut-menghindar (Fearful-Avoidant) memiliki karakteristik 

negative self atau kosep diri rendah dan kepercayaan rendah pada orang lain.  

c. Gaya kelekatan terpreokupasi (Preoccupied Attachemnt Style) memiliki negative 

self atau kosep diri rendah dan kepercayaan diri tinggi terhadap orang lain. 

d. Gaya kelekatan menolak (Dismissing Attachment Style) memiliki karakteristik  

positive self atau kosep diri positif dan kepercayaan interpersonal rendah.
9
 

Sedangkan Ainsworth mengemukakan ada tiga pola dasar kelekatan yaitu: 

a. Securily attached infants (banyi yang tetap merasa aman) . 

b. Insecurely attahend avoidant infants (bayi bayi yang tidak meras aman dan 

menghindar). 

c. Insecurely-ambivalent infants (bayi-bayi yang tidak merasa aman namun bersikap 

ambivalen).
10

 

                                                           
8
Erikson Dan Santrock,  Masa Perkembangan Anak (Jakarta:  Selemba Humanika, 2011), h. 

197. 
9
Finda Oktaviani Rahma dan Susianti Prasetyaningrum, “Kepribadian Terhadap Gaya 

Kelekatanalam Hubunganpersahabatan”, Jurnal Ilmiah Psikologi vol. 2 no 2 (Juni 2015), h. 157-158. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang gaya kelekatan atau 

attachment, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa ada tiga gaya kelekatan yaitu: 

a. Gaya kelekatan aman (secure attachment sryle) 

Seorang anak yang memiliki kelekatan aman akan melahirkan rasa 

kemandirian dan kepercayaan interpersional yang besar, memiliki pandangan 

terhadap suatu hal yang positif dan juga pada dirinya sendiri serta juga dapat menjalin 

hubungan interpersonal berdasarkan kepercayaan anak. Anak yang memiliki gaya 

kelekatan atau pola kelekatan ini akan merasa nyaman dan aman bergantung kepada 

pada orang lain mampun sebaliknya orang lain bergantung padanya.
11

 Kelekatan 

aman memiliki karakteristik memiliki kepercayaan kepada penuh pada orangtua yang 

selalu peduli dan orang tua juga selalu merespon segala kebutuhan anak sehingga 

membuat anak merasa tenang berada disisinya  

b. Gaya kelekatan menghindar  

Seseorang dengan gaya kelekatan ini memiliki argumentasi negatif terhadap 

diri sendiri maupun orang lain. Individu ini cenderung menghindari hubungan dengan 

orang lain dikarenakan rasa takut yang berlebih terhadap penolakan. Menurut 

Mikulincer orang yang memiliki gaya kelekatan seperti ini akan mendam perasaan 

marah dan permusuhan tanpa disadarinya. Gaya kelekatan ini juga memberikan 

gambaran negatif terhadap orang tuannya. 

Kelekatan menghindar atau yang sering disebut dengan attachment avoidant 

cenderung negave self atau konsep kosep diri yang rendah dan kepercayaan yang 

                                                                                                                                                                      

10
Ceceng, “Perilaku Kelekatan Pada Anak Usia Dini (Perspektif Johhn Bowlby)”, Jurnal 

Lentera, vol. Ixx no.2 (Desember 2015), h. 147. 

11
M Syarif Hidayatullah, ”Perbedaan Cinta Ditinjau Dari Gaya Kelekatan Aman Dan 

Lamanya Usia Perkawinan Pada Istri Yang Bekerja”, Skripsi (Surabaya: Fak. Psikologi Dan Kesehatan 

UIN Sunan Ampel, 2018), h. 30. 
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rendah. Gaya kelekatan ini membuat orang yang selalu menyukai hubunmggan yang 

meminimalkan hubungan interpesional yang dekat dan menghindari hubungan akrab 

dengan orang lain.
12

 

c. Gaya kelekatan cemas  

Kelekatan cemas atau gaya kelekatan cemas terjadi akibat seseorang anak usia 

dini tidak yakin dengan figur kelekatan bisa membantunya kapan saja aanak tersebut 

membutuhkan bantua. Menyebabkan individu merasa cemas jika ditinggal dengan 

figur kelekatan.  Orang yang memiliki kelekatan cemas memiliki sifat yang kurang 

perhatian, kurang percaya diri, merasa tidak berharga dan mengggap orang lain 

sebagai memiliki komitmen rendah dalam hubungan.  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pola kelekatan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pola kelekatan ada tiga yaitu pola kelekatan aman, pola kelekatan 

cemas dan pola kelekatan menghidar. Pola kelekatan yang paling baik adalah pola 

kelekatan aman dimana anak akan merasa nyaman dan tenang saat berada disisi figur 

lekatnya sehingga dapat memberikan kepercayaan diri pada anak. 

4. Figur Kelekatan  

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak usia dinimendapatkan 

pendidikan, menjalin hubungan dan menumbuhkan kasih sayang. Kasih sayang 

positif maupun negatif. Perilaku dan tindakan orang tua menjadi cerminan awal 

dalam membentuk emosional antara mereka, baik dengan ibu, ayah, saudara, nenek 

dan pengasuhnya. Pada anak laki laki sangat membutuhkan figur seorang ayah karna 

ayah adalah rolemodel dalam pembentukan karakter anak begitupun sebaliknya anak 

                                                           

12
Finda Oktaviani Rahma dan Susianti Prasetyaningrum, “Kepribadian Terhadap Gaya 

Kelekatan alam Hubunganpersahabatan”, Jurnal Ilmiah Psikologi, vol. 2 no 2 (Juni 2015), h. 157-158. 
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perempuan membutuhkan figur kelekatan utama pada ibunya.
13

 Pemberikan 

kelekatan pada anak usia dini mampu mempengaruhi perkembangan anak usia dini 

hingga dewasa maka diperlukan pemberian kelekatan yang bener. 

Pemenuhan kebutuhan pokok pada anak usia dini bukanlah hal yang utama 

tapi dengan adanya kelekatan maka terpenuhi segala kebutuhannya. Anak 

menentukan figur kelekatan sesuai dengan apa yang anak rasakan dan biasanya  anak 

akan memilih orang yang selalu berinteraksi dengannya dengan menarik perhatian 

anak atau interaksi yang dilakukan secara spontan. Orang tua anak atau bukan, jika 

orang tersebut memberikan sumber kenyamanan bagi anak usia dini maka akan 

menjadi figur lekat anak. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa figur kelekatan yaitu 

ibu, anggota keluarga lainnya, dan pengasuhnya atau orang yang benyak 

menghabiskan waktu bersama anak. Figur kelekatan sangat beperan penting dalam 

membentuk dan mengembangkan krakter anak maka sangat diperlukan figur 

kelekatan yang mempu memberikan rasa nyaman dan aman pada anak.  

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelekatan    

Menurut Baradja ada tiga faktor yang mepengaruhi kelekatan individu atau 

seorang anak dengan figur lekatnya yaitu: 

a. Adanya rasa puas anak pada pemberian kelekatan oleh figur lekatnya. Contohnya 

ketika anak membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan figur lekatnya 

selalu memenuhinya. 

b. Adanya reaksi atau respon yang baik satu sama lain setiap menampakan perhatian. 

                                                           

13
Dewi wahyuni,”urgensi kelekatan orangtua-remaja dalam mencegah perilaku penyimpangan 

pada remaja”,  Jurnal quantum, vol XIV no. 26 (Juli-Desember 2018), h. 118. 
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Contohnya ketika anak melakukan sesuatu untuk menarik perhatian orang tuanya 

maka figur lekatnya merepon dengan positif. 

c. Figur kelekatan sering merespon atau mengajak anak berinteraksi, maka akan 

menimbulkan kelekatan pada mereka. Misalnya orangtua selalu mendengarkan 

keluhan anak. 

Menurut Erik Erikson yang merupakan pakar psikologi ada 7 faktor yang 

mepengaruhi kelekatan yaitu: 

a. Perpisahan yang secara tiba-tiba antara anak dan orang tua, perpisahan ini 

membuat anak mengalami traumatik seperti kemetian orang tua, orangtua dirawat 

di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama, dan apapun yang membuat anak 

hidup sendiri secara cepat dan tiba-tiba. 

b. Penyiksaan emosional atau penyiksaan fisik, cara mendidik yang sering 

digunakan oleh orangtua yang masih berpikiran tradisional masih menggunakan 

hukuman fisik dan emosinal demi mendesiplinkan anak padahal tanpa kita sadari 

akan membuat anak menjadi penakut, mudah berkecil hati, dan tidak percaya diri. 

Anak akan merasa tidak bisa berbuat apa apa tanpa orang tua didekatnya. 

c. Pengasuhan yang tidak stabil, pengasuh yang melibatkan banyak orang dalam 

mengasuh anak membuat anak tidak bisa membangun kelekatan pada siapapun. 

d. Sering berpindah tempat atau domisili, serin berpindah tempat membuat anak 

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. 

e. Ketidak konsisten dalam cara pengasuhan, ketidak pastian orang tua dalam 

mendidik anak dan kepastian sikap orangtua membuat figur lekat sulit mereka 

dapatkan. 
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f. Problem psikologi yang dialami orang tua atau pengasuh utama, orang tua atau 

pengasuh yang mengalami emosional yang belum bisa ia kedalikan kurang 

menguntungkan baginnya, seperti gangguan mental yang dialami pengasuhnya. 

g. Problem neurologis atau syaraf, adanya gangguan syaraf yang dialami anak akan 

mempengaruhi intraksi dan berdampak pada kelekatan anak. 

Faktor yang mempengaruhi kelekatan adalah interaksi interpersional yang 

berlaku saat saling memberi respon setiap perilaku atau tingkah laku yang berbau 

perhatian, dan dalam proses interaksi sejalan dengan perhatian yang menimbulkan 

komunikasi baik secara tatap muka atau daring  yang memungkingkan seseorang 

menangkap reaksi orang lain baik dengan komunikasi verbal maupun non verbal. 

Faktor interaksi dan memberi respon akan membentuk hubungan kelekatan yang erat. 

Penulis simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kelekatan antara orang 

tua atau figur lekatnya dan anak terjadi karena adanya interaksi atau komunikasi yang 

positif atau saling merespon satu sama lain sehingga menghasikan kelekatan yang 

aman antara anak adan orangtua. 

6. Manfaat Kelekatan  

Menurut Santrock menjelaskan ada beberapa manfaat kelekatan yaitu bisa 

memfasilitasi kecakapan dan kesejateraan sosial seperti  hargai diri, penyesuaian 

emosi, dan kesehatan fisik, membantu menampilkan  kesejaterahan emosi yang lebih 

baik, membantu memiliki harga diri atau kepercaya diri yang tinggi,  sebagai adabtif 

untuk menyediakan dasar rasa aman kepada anak usia dini agar dapat mengeksporasi 

dan menguasai lingkungan baru dan lingkungan sosial yang luas dengan psikologi 

yang sehat.  Membantuk menghindari kecemasan dan perasaan tertekan atau 

ketergatungan emosi akibat dari transisi dari anak usia dini ke dewasa, membantu  
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keberhasilan anak usia dini dalam sebuah masalah dan membantu anak membangun 

hubungan positif dengan keluarga dan teman sebaya.
14

 

Menurut Fahberg kelekatan dapat memberikan atau membantu anak untuk: 

a. Mengembangkan potensi intelektual. 

b. Menjelaskan apa yang anak lihat.  

c. Berfikir secara logis.     

d. Mengembangkan empati.  

e. Membuat anak percaya diri.  

f. Mengatasi stress dan frustasi.  

g. Mampu mengatasi ketakutan dan kekhawatiran.  

h. Mengembangkan hubungan selanjutnya.  

i. Mengurangi kecemburuan.
15

 

Berdasarkan  pendapat diatas tentang manfaat  kelekatan atau attachment, 

maka dapat disimpulkan bahwa kelekatan sangat mempengaruhi dan memberikan 

manfaat positif terhadap perkembangan anak baik secara jasmani maupun rohani. 

Kelekatan  yang baik akan mempengaruhi 6 aspek perkembangan anak.  

 

 

 

 

 

                                                           
14
Suci Lia Sari Dkk., “Kelekatan Orangtua Untuk Pembentukan Karakter Anak”, Jurnal 

Educational Gidance Counseling Development, vol. 1 no. 1 (April 2018) h. 6. 

15
Zusy Aryanti, “kelekatan dalam perkembangan anak, ”Jurnal tarbawiyah, vol. 12 no. 2 

(Juli-Desember 2015), h. 257. 
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7. Kelekatan dalam Perspektif Islam  

Dalam presfektif islam, kelekatan akan menimbulkan kemandirian dijeleskan 

dalam firman Allah QS at-tahrim 66:6 sebagai berikut: 

ى  ي
ٰۤ
قُْىدَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمٰل ا اَْنفَُسُكْم َواَْهِلْيُكْم نَاًرا وَّ َك غ ِلظَا غ اَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْىا قُْىْٓ

َ َمآْ اََمَزُهْم َويَْفعَلُْىَن َما يُْؤَمُزْونَ   ٦ ِشدَادغ َّلَّ َيْعُصْىَن ّٰللاه

Terjemahnya:   

Hai orang orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahkan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah  terhadap apa 
yang di perintahkan terhadap mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.”

16
 

 

Menurut tafsir ayat-ayat pendidikan (tafsir al-ayat Al-Tarbawi), Abuddin Nata 

datangnya penghalang membuat berarti       ا             ا bahwa, penjelasan memberikan 

siksaan api neraka, dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat, memperkuat diri agar 

tidak mengikuti hawa nafsu, dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah swt. 

Sedangkan              و adalah keluarga yang terdiri dari istri, anak, pembantu, dan budak, 

diperintahkan untuk menjaganya dengan cara memberikan bimbingan, nasehat dan 

pendidikan kepada mereka.
17

 

Ayat ini memberikan anjuran untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan 

mengenai kebaikan terhadap diri dan keluarga. Hamka menjelaskan bahwa beriman 

saja tidaklah cukup, iman mestilah dipelihara baik untuk keselamatan diri dan rumah 

tangga. Sebab dari rumah tangga itulah dimulai menanamkan iman dan memupIslam. 

Karena dari rumah tangga akan terbentuk umat, dan dalam umat itulah akan tegak 

                                                           

16
Alwasim, Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemahan Per Kata (Cipta 

Bagus Segara, 2013), h. 560. 
17

Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir al ayat Al-Tarbawiy) (Jakarata: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2002), h. 198. 



25 
 

 
 
 

masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang bersamaan 

pandangan hidup, bersamaan penilaian terhadap alam. 

Ayat diatas menjelaskanBerkaitan dengan surah al-Tahrim ayat 6 tersebut, 

Quraish Shihab memberikan makna pada “memelihara keluarga” yang meliputi, istri, 

anak-anak dan seluruh yang ada di bawah tanggung jawab suami, dengan 

membimbing dan mendidik mereka agar semuanya terhindar dari api neraka.
18

  

Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang kaum beriman untuk 

bertanggungjawab membimbing dan mendidik istri, anak anaknya dan keluarganya 

agar terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia yang hardik 

terhadap sang Pencipta dan batu batu yang dijadikan berhala, maka dalam hal ini 

figur kelekatan sangat berperan dalam mendidik dan membentuk anak usia dini oleh 

karena itu harus memahami bagaimana pola kelekatan antara anak usia dini dan orang 

tua.  

Peran orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam mendidik dan 

merawat anak usia dini. Orang tua menjadi teladan utama dalam pembentukan anak, 

baik secara jasmani atau rohani anak (fisik dan psikologinya). Anak adalah amanah 

yang paling utama dan paling besar tanggungjawabnya yang harus dijaga. Hal ini 

dijelaskan dalam surah surah tertentu termasuk surah At-Tahrim untuk menjaga 

keluarga dan anak dari perbuatan yang dilarang oleh Allah agar keluarga bisa terlepas 

atau terhindar dari api neraka. 

 Penulis menyimpulkan bahwa pentingnya mendididik dan membimbing anak 

usia dini adalah tugas orang tua atau figur kelekatan anak sesuai dengan Al Qur’an 

Surah At- Tahrim 66:6 yang mana orang tua telah diberi amanah oleh Allah untuk 

                                                           
18

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera 
Hati, 2004), h. 326. 
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menjaga anak dan didik. Anak akan mendapatkan dan mengembangkan jati dirinnya 

sesuai dengan kelekatan yang diberikan orang tuanya seperti yang kita ketahui 

kelekatan sangat berpengaruh untuk masa perkembangan anak usia dini hingga 

dewasa. 

B. Ammatoa Kajang Lalang 

1. Sejarah Kajang   

Kajang adalah kacamatan yang terletak di Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan. Kajang biasanya dikenal dengan ciri khas pakaian yang berwarna hitam dan 

culture yang masih kental. Pakaian laki laki dan perempuan sama tapi pada laki laki 

dewasa memakakai passapu atau yang biasa disebut oleh orang Makassar patonro 

yang dikenal dan dingunakan Raja Gowa ke 16 yaitu Sultan Hasanuddin. Bahasa 

konjo yang menjadi identitas awal masyarakat kajang tepatnya di Ammatoa yang 

hampir sama dengan bahasa Makassar. Bahasa konjo sendiri berada di sekitar daerah 

pengunungan Bawakaraeng Malino dan sekitarnya mengikuti daerah pengunungan 

yang menuju barat laut dengan keindahan panorama alam gugusan perbukitan atau 

pengunungan yang saling terhubung antara satudengan yang lain mulai dari sekitar 

Bone, Maros, Pangkep, Barru, dan Enrekang,  

Sejarah asal-usul orang Kajang berasal dari tau manurung yang keluar dari 

bambu pettong yang diberi nama Batara Daeng Rilangi menikah dengan Pu’ 

Tamparang Daeng Malowang dan memiliki keterunan yang bernama tau tentayang 

matanna di Na’nasaya sehingga terbentuk Kerajaan Laikang, kedua tau kale bojo’a 

yang tinggal di Lembanglohe sehingga terbentuknya Kerajaan  Lembang, yang ketiga 

tau sapaya lilana di Kajang dan terbentuklah kerajaaan Kajang, dan yang terakhir tau 

kaditilia simbolenna yang sayang di raowa dengan ibunya. Terdapat menumen 
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Bantara Daeng Rilangi dengan anak keempatnya sehingga dapat dikenang hingga  

saat ini.
19

 Orang Kajang banyak juga yang bercampur darah Bugis dan Makassar 

terjadi kerenakan perkawinan antar suku Hal ini dapat dilihat dari keseharian mereka 

dengan panggilan seseorang kepada orang tua memiliki tali darah seperti paman atau 

purina, maka orang tersebut di panggil puang sebagai panggillan darah Bugis 

begitupun dengan sepupu yang memiliki pertalian darah Bugis atau Makassar akan di 

panggil daeng jika lebih tua dari orang tersebut. 

Orang Kajang yang berdarah Bugis dan Makassar menjadi keraeng Kajang 

pemimpin Kajang atau camat Kajang yang sering disebut oleh masyarakat Ammatoa 

sebagai Labbiriyah atau orang yang dimuliakan, dengan begitu orang tersebut akan di 

panggil sebagai Puang Karaeng dengan makna puang mewakili darah Bugis dan 

makna Karaeng mewakili darah Makassar.  

Sejarah mencatat masa dan stuktur kerajaan atau pemerintahan di kajang telah 

berulang kali mengalami perombakan yang secara garis besar dapat di bagi menjadi 

empat yaitu masa tau manurung, masa gallarang, masa karaeng, dan masa camat. 

Stuktur pemerintahan telah mengalami perubahan kesekian kalinya sesuai dengan 

perkembangan zaman. Stuktur pemerintahan saat awal penggabungan Kajang terdiri 

dari sembilan  gallarrang atau kepala kaum atau garis keturunan.Gallarrang ada 

sebilan tersebut yaitu Gallarrang Pantama, Gallarrang Lembang, Gallarang 

Tambangan, Gallarang Lombok, Gallarrrang Malleleng, Gallarrang Jalaya, 

Gallarrang Anjuru, Gallarrang Tanete, dan Gallarang Anrong Guru Lolisang.  

                                                           

19
Abdul Haris Sambu,  Sejarah Kajang (Yogyakarta: Yayasan Pemerhati Sejarah Sulawesi 

Selatan Indonesia, 2016), h. 1. 
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Cerita atau sejarah kajang yang ada sehinnga terbentuk pengertian kajang 

sendiri terdiri dari tiga versi yaitu: 

1. Burung Koajang 

Dalam pengertian ini Ammatoa diartikan sebagai manusia tumariolo atau 

manusia terdahulu yang turun di tana mula mula atau tana yang terdahulu. Disini 

diceritakan bagaimana asal mula bumi yang hanya daratan kecil seperti tombolo atau 

tempurung yang dikelilingi air, dan daratannya terdapat pohon beringing yang di 

hinggapi seekor burung koajang. Pada versi pertama ini juga menyimbolkan asal 

mula Ammatoa atau bumi seperti kue merah karena kue merah pada awalnya hanya 

setetes adonan tepung, gula merah, dan air yang di tuang kedalam minyak kelapa di 

wajang dan awalnya kecil lama kelamaan menjadi besar. 

2. Tempat Tercipta  

Menurut Tamrin Kajang berasal dari kata sikajarian atau akkajarian yang 

dapat diartikan segala sesuatu tercipta mula mula di Tanatoa. 

3. Tempat Bernaung  

Kajang disebut sebagai tempat bernaung karena pada sama dahulu ada sebuah 

pohong besar yang tidak diketahui jenis pohonnya, bearada di tengah perepatan jalan, 

sehingga pohon ini dijadikan tempat berteduh atau bernaung oleh orang yang lewat 

pada masa itu dan pohon ini akan memberikan kenikmatan dengan hembusan angin 

sopoi-poi dari berbagai arah dan suara dedaunan yang menenangkan.
20

 

Paparan serjarah dan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Kajang adalah sebuah daerah yang teletak di Bulukumba yang terkenal dengan tradisi 

kebudayaan yang masih kental dan memiliki beragam cerita zaman yang menarik dan 

                                                           

20
Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, h. 11-15. 
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makna Kajang yang dianggap penulis paling tepat adalah burung Kajoag yang banyak 

menceritakan proses pembentukan bumi yang dilambangkan dengan kue merah khas 

Kajang.  

2. Letak Geografis  

Ammatoa atau Desa Tanah Toa  di tandai dengan  rumah kepala suku atau 

rumah Amma Toa. Masyarakat atau suku Kajang Amma toa memiliki hak atau peran 

sentral untuk semua kehidupan. Amma toa bukan hanya berperan sebagai ketua suku 

Amma Toa juga dianggap pemimpin agama, pemimpin adat, hakim dan dokter bagi 

masyarakat yang mengalami masalah. Keseharian Amma Toa hanya bergelut 

mengurusi perseoalan di Kawasan Adat Ammatoa. Desa Tanah Toa memiliki berapa 

dusu yaitu Dusun Benteng, Sobbu, Jannaya, Pangi, Bongkina, Tombolo, Luraya, 

Balambina, dan Dusun Balagana. Desa Tanah Toa Kacamatan Kajang Kabupaten 

Dati II Bulukumba yang memiliki luas wilayah adalah 797,55 ha/m2 dan batas batas 

sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Nilamung. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto Baji. 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pattiroang. 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mallelenrg. 

Masyarakat kajang pada umunya mayoritas pekerjaanya adalah bercocok 

tanam yang menjadi turun temurung sejak dahulu sampai sekarang dikarenakan 

masih banyak persawahan yang dapat diolah, dan Kajang masih menjadi penghasil 

karet. Desa Tanah Toa terletak pada kilometer 23 dari kota Kecamatan Kajang, 67 km 

sebelah timur kota Bulukumba dan 209 km dari kota Makassar. Desa Tanah Toa 

berada pada berada di permukaan laut 759 dan memilkiki dua musim yaitu musim 
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hujan terjadi pada bulan April sampai Juli dengan curah hujan rata rata pertahun 56 

mm pertahun dan musim kemarau terjadi terjadi pada bulan Agustus hingga Maret. 

Kajang memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan 3990 jiwa, dan berjeni kelamin 

perempuan 2314 jiwa dengan jumlah kepela keluarga berjumlah 914 kepala keluarga. 

Keadaan suhu di Kajang cukup sejuk yaitu 28’C sehingga memungkinkan 

pertumbuhan tanaman dengan subur. 

3. Kearifan Lokal Suku Kajang  

Kearifan lokal atau local wisdom berasa dari  nilai budaya (tradisi, ada 

istiadat, sistem kemasyarakat) yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok yang 

dibentuk berdasarkan hasil pertimbangan baik dari lingkungan maaupun kepercayaan 

masyarakat itu sendiri. Akhirnya menghasilkan sebuah kearifan lokal yang terwujud 

nyata (tangible) dan tak terwujud. Karifan itulah yang secara turun temurung 

dijalakan atau dilaksanakan sehingga bertahan sampai saat ini. Kearifan lokal yang 

berlaku di masyarakat dipandang sebagai pemikiran yang bijaksana dan bersifat 

setempat.  

Suku Kajang percaya pasang yang memiliki nilai adat istiadat yang mengatur 

perbuatan dan pekerjaan mereka. Perbuatan tersebut seperti siri’ atau malu, kasipali 

atau pantangan dan kesenian. Passang ri Kajang menjunjung tingggi nilai kejujuran 

dan menjadi nilai paling utama, nilai sabar atau sa’bara harus juga dimiliki oleh 

orang Kajang, terutama para pendididk nilai nilai ini dinggap sebagai tenggang rasa 

yang harus dimemiliki dan dipertahankan. Masyarakat Kajang juga percaya pada siri’ 

adalah sejumlah perbuatanyang akan menimbulkan sebuah rasa malu dan besar 

hukumannya bagi masyarakat Kajang yang melakukannya. Salah satu dari larangan 

itu adalah bagi perempuan dan laki laki berduan yang bukan anggota keluargannya. 
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Masyarakat juga percaya pada kasipali yaitu larangan berat dan hukuman 

yang jauh dibandingkan siri’ apa bila dilanggar atau di perbuat oleh mereka. 

Perbuatan yang di katakan kasipali salah satunya yaitu menggunakan nama nama 

Nabi, Malaikat, dan Tuhan, dan berpakaian selain dari ewarna yang ditentukan oleh 

adat yaitu warna hitam dan putih, larangan bagi janda yang baru di tinggal suaminya 

meninggal memakai baju sampai 40 hari juga banyak bicara pada orang lain, 

pantangan mengubah bentuk asli rumah, pantangan menggunakan kendaraan masuk 

kedalam kawasan, dan hal hal yang bersifat berlebihan karna masyarakat kajang 

mencintai kesederhanaan sebagai simbolnya. 

Suku kajang sangat percaya terhadap pasang Ri Kajang dalam melakukan dan 

mencapai tujuannya sehingga Pasang Ri Kajangdingunakan sebagai pengatur dalam 

rumah atau ruangan, pelaksanaan dan pembinaan, serta juga mengendalikan kalimat 

dan simbol- simbol. Suku Kajang sangat memuliahkan yang namanya saling 

menghargai sehingga pantang bagi mereka berkata kasar. Mereka dituntuk selalu 

berbicara dengan tangan dilipat di dada dan mebungkuk sedikit sambil mengulung 

sarungnya, mereka juga diminta dengan menyapa seseorangan dengan panggilan puto 

untuk laki laki dan jaja untuk perempuan dan juga pada sebutan saudara disesuaikan 

dengan tingkat kelehiran, contonya kak toa untuk anak pertama, kak tangnga untuk 

anak tengah dan lolo untung anak bungsu.
21

  Hal inilah sehingga Kajang dikenal 

sampai keluar daerah sampai luar Negri. 

Masyarakat Kajang adalah salah satu dari banyaknya suku yang ada di 

Indonesia yang masih mempertahankan kerifan lokal atau culture. Kearifan lokal ini 

                                                           

21
Rusdiansyah,  “Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku  Kajang”,  Jurnal 

Commerciu: Kajian Masyarakat Kontemporer, vol. 2 no. 2 (2019) h. 32-33. 
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yang menjadi ciri khas dan menjadi salah satu aset Negara Indonesia. Pertahanan 

budaya masyarakat yang menjadi proses komunikasi dan interaksi selalu berjalan 

dengan harmonis dan tidak terbatasi untuk kemunikasi langsung. Berbeda dengan 

masyarakat luar yang telah menggunakan teknologi seperti handphone, dan lainnya. 

Masyarakat Kajang juga memiliki sumber mata air yang tidak pernah mengalami 

kekeringan yaitu sumur jodoh yang satu satunya ada disana sehingga sumur tersebut 

selalu ramai dengan kedatangan warga untuk menggambil air sekaligus menjaga 

silaturahim di sana pada saat mereka bertemu untuk mencuci, mandi atau hanya 

sekedar mengambil air untuk di komsumsi  oleh masyarakat. Semur tersebut salah 

satunya yang ada di Kajang sehingga menjadikan kearifan lokal yang istimewa.  

Suku Kajang pada umumnya memeluk agama Islma tapi masih memperatikan 

sebuah kepercayaan adat yang disebut Patuntung. Patuntung adalah pemberian 

sumber kebenaran. Jika manusia mengharapkan kebenaran ia harus menghadapkan 

pada tiga hal yaitu Tuhan, Tanah, dan Nenek Moyang. Keyakinan pada Tuhan 

biasanya pada Patuntung. Suku Kajang mempercayai bahwa Tuhan menciptakan 

segala hal, Maha kekal, Maha mengetahui, Maha perkasa, dan Maha kuasa. 

Masyrakat Kajang tepatnya di Tanah Toa sangat menjaga alamnya termasuk hutan 

terlarang yang ada di Kawasan Adat Ammatoa karena dipercayai sebagai warisan 

leluhur untuk distarikan dan sebagai sumber kehidupan.terlarangyang ada di Kawasan 

Adat Ammatoa karena dipercayai sebagai warisan leluru untuk distarikan dan sebagai 

sumber kehidupan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitia yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain kuantitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial 

dengan mencerminkan dunia sosial dari sudut pandang atau interprestasi individu 

dalam latar belakang ilmiah dengan kata lain penelitian kuanlitatif berupaya 

memahami begaimana orang individu melihat, memaknai, atau mengambarkan 

sosialnya, sedangkan memahami adalah esensi dari penelitaian kualitatif.
1
  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kualitatif 

deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai 

macam fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga 

tergambarkan ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut. Penelitian 

kualitatif dingunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial dan ekonomi.  

Hasil dari penelitian menggunakan kualitatif berupa ulasan mendalam tentang 

perkataan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari individu, kelompok, masyarakat 

atau bisa juga organisasi dalam suatu kedaan atau konteks tertentu yang dikaji secara 

menyeluruh. 

                                                           

1
Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method (Cet 1 Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, 2017), h. 97. 
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B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna 

memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tanah Toa, 

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian yang dilakukan mengenai kelekatan anak usia dini dengan orang 

tua Kawasan Adat Ammatoa Kajang Lalang waktu penelitian secara bertahap. Tahap 

pertama dilakukan pada 21 Juni 20121 Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini mengunakan dua pendekatan yaitu:  

1. Pendekatan pedagogik, pendekatan ini digunakan karena penelitian utama 

yang dilakukan pada anak usia dini dan orang tua. 

2. Pendekatan psikologi digunakan karena yang akan di telitih lebih dalam 

adalah  kelekatan orang tua pada anak usia dini. 

D. Sumber Data Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian yang bertumpuh pada sumber data berdasarkan 

situasi, maka penelitian ini mengunakan  sumber data yaitu: 

1. Sumber data primer  

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber data pertama dan 

sumber data pertama adalah orang tua. Orang tua sebagai subjek utama untuk 

memperoleh data dengan cara menggali informasi langsung. 
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2. Sumber data sekunder 

Data skunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang dibutuhkan. Penelitian ini anak sebagai sebagai sumber data 

kedua yang dapat dilihat perilaku atau tingkah lakunya pada pola kelekatan yang 

diterimanya dari orang tua.  

E. MetodePengumpulan Data 

Tenik pengumpulan adalah bagian strategis dalam penelitian karna dapat kita 

ketahui bahwa tujuan penilitian untuk mendapatkan data yang valid dan relevan 

dengan permasalahan yang telah ditentukan, maka dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi yaitu melekukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

guna melihat dari jarak dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi adalah pengamatan 

dan pencacatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan 

metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang 

dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. 

Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipasi ataupun nonpartisipasi.
2
 Objek 

pertama yang akan di observasi pada penelitian ini adalah orang tua dan anak. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan  

beberapa pertanyaan yang telah ditentukan.
3
 Seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seseorang lainya, dengan mengajukan Wawancara adalah 

                                                           

2
Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method, h. 228. 

3
Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Pradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu 

Sosial Lainny, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2002), h.180. 
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pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data  secara langsung dari 

sumbernya.
4
  Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan 

jawabannya juga diberikan secara lisan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah tenik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari 

data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literature kepustakaan dan 

dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai 

data skunder. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan  

melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan 

aspek-aspek yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data langsung 

dari dari tempat penelitian.
5
 

F. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena sosial yang akan diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah peneliti itu sendiri dimana kunci dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

                                                           

4
Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method, h. 222. 

5
Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method, h. 229. 
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sendiri dengan menggunakan yaitu pedoman wawancara dan pedoman  observasi. 

Adapun intrumen penelitian yaitu: 

a. Pedoman observasi  

Pedoman observasi pada penelitian ini terfokus pada kelekatan anak usia dini 

dengan orang tua di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Lalang yang meliputi aspek 

kelekatan anak usia dini, figur kelekatan dan pola kelekatan. 

b. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara didalamnya memuat tentang kelekatan Kajang yang 

meliputi tentang kelekatan orang tua dan anak, figur kelekatan dan aspek kelekatan 

anak usia dini. 

Wawacara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pra stuktur dimulai dari 

isu-isu yang terdapat pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara biasanya 

berfokus pada area tertentu yang akan diteliti. 

 Perbedaan diantaranya adalah pihak yang mengisi instrumen. Pada panduan 

wawacara terstuktur yang mengisi instrumen merupakan pewawancara atau 

interviewer berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden atau narasumber, 

sedangkan pada panduan observasi sistematis yang mengisi intrumen adalah observer 

berdasarkan hasil dari pengamatan. 

Instrumen penelitian juga merupakan alat bantu yang diperlukan atau yang 

dipergunakan dalam mengumpulkan data seperti alat perekam (tape recorder) Kamera 

dan pedoman wawancara (interview guided) untuk wawancara langsung, maka 

dengan alat-alat tersebut data dikumpulkan.  

G. Teknik Analisis Data 
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Analisi data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebeleumnya. 

Penelitian kualitatif, analisi data harus sering dengan pengumpulan fakta-fakta 

dilapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses 

penelitian. Menurut Hamidin sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga 

harus kembali lagi kelepangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data yang 

dianggap perlu dan mengelolahnya kembali.
6
 

Sebagian besar data yang diperoleh dari penelitian ini bersifat kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang bersifat abstark atau tidak terukur seperti tidak 

menjeleskan tingkat kelekatan anak dan orang tua seperti kepercayaan masyarakat 

pada nilai rupiah. Untuk memperoleh data tersebut maka mengunakan tiga analisis 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang memperkuat, memilih, 

menfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam suatu cara dan 

kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Reduksi data mencari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data 

yang diperoleh apabila diperlukan.  

2. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah 

dengan mendisplaykan data. Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, 

                                                           

6
Hamidin, Metodologi Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Cet. III: Malang: UNISMUH Malang, 2005), h. 15. 
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tersusun pada pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian 

data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan 

sebagainya. Tahap ini peneliti membuat teks naratif mengenai informasi yang 

diberikan informan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

Langkah yang paling terakhir dari  reduksi data dan penyajian data adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara  dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Peneliti akan melakukan 

uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data yang diperoleh agar bisa 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukan 

pada tahap awal dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali melakukan penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian yang dilakukan harus terstuktur dan setiap hal temuan harus dicek 

keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan 

dapat dibuktikan keabsahannya agar mengecek keabsahan temuan ini, maka teknik 

yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara dengan informan. Perpanjangan pengamatan 

akan penulis lakukan jika dalam  proses validasi ditemukan beberapa kekurangan data 
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yang dibutuhkan pada penelitian ini agar dapat meningkatkan kekuatan kepastian atau 

kekurat data dan urutan peristiwa akan direkam secara tersusun dan pasti. 

 

2. Ketekunan Pengamatan 

Data dapat memperoleh derajat keabsahan data yang tinggi, maka jalan 

penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan 

dilapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya 

mengandalkan kemampuan pancaindra, namunjuga menggunakan semua pancaindra 

termasukpendengaran, perasaan, dan insting peneliti, dengan meningkatkan 

ketekunan pengamatan dilapangan maka derajat keabsahan data telah ditingkatkan 

pula.  

Salah satu cara yang digunakan dalam  penelitian adalah peneliti hanya 

menggunakan dua teknik diantaranya perpanjangan pengamatan dan ketekunan 

pengamatan. Teknik perpanjangan pengamatan peneliti melakukan pengecekan 

kembali jika ditemukan beberapa kekurangan data yang dibutuhkan dan melengkapi 

sdata sebelumnya. penelitian ini juga dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan 

dan bahan referensi  meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan teliti serta bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalkan 

data hasil wawancara perlu di dukung dengan adanya rekaman wawancara. 

3. Triangulasi  

Triagulasi adalah teknik pengumpulan data dalam untuk mendapatkan temuan 

dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh seorang peneliti digunakan yaitu dengan sumber dan metode yang 



41 
 

 
 

banyak. Trigulasi mengacuh pada usaha untuk mendapat data dari sumber berbeda 

dan cara berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda untuk 

mendapatkan kejelesan mengenai suatu hal. Trigulasi memiliki tiga macam yaitu: 

a. Tringulasi data, yaitu mengunakan variasi sumber data yang digunakan 

berbeda. 

b. Tringulasi penelitian adalah menyertakan beberapa peneliti dan evaluator 

yang berbeda. 

c. Tringulasi teori adalah menggunakan perspektif yang berbeda untuk 

menginterprsentasikan data yang sama. 

Penelitian ini menggunakan tringulasi data,  tringulasi data yaitu dimana 

menggunakan sumber data yang berbeda yaitu, responden penelitian terdiri dari orang 

tua, masyarakat dan anak. Tringulasi menyertakan evaliator yang dimaksu disini 

adalah dengan adanya bantua atau arahan dari dosen pembimbing, Sedangkan 

tringulasi metode adalah metode dilakukan dengan menggunakan metode yaitu 

wawacara dan observasi. Penggunakan tiga tringulasi ini diharapkan agar 

mendapatkan hasil penelitian maksimal dan hasil penelitian dapat di pertanggung 

jawabkan.  
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BAB IV 

KELEKATAN ANAK USIA DINI DENGAN ORANG TUA DI KAWASAN 

ADAT AMMATOA KAJANG LALANG  

A. Gambaran Umum Wilayah Ammatoa Kajang Lalang  

1. Gambaran umum kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba terletak pada bagian selatan pulau sulawesi selatan 

kurang lebih sekitar 153 km dari Ibukota Provensi Sulawesi selatan 05’ 2’c-05’ 40’ 

lintang selatan, sedangkan bujur timur 119’ 58’c -120’ 28’c yang meliki batas batas 

wilayah administrasi kabupaten bulukumba yaitu: 

1. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai sebelah utara 

2. Berbatasan dengan Kabupaten Bone sebelah Timur 

3. Berbatasan dengan Laut Flores sebelah Selatan 

4. Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng sebelah barat 

Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki luas1.154,67 km2 sekitar 2,5 persen 

dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi sepuluh kecamatan , dua 

puluh tujuh kelurahan, seratus sembilan Desa yang memiliki peringat terluas adalah 

Kecamatan Gantarang dan Kecamatan bulukumba dengan luas masing masing ada 

sekitar 173,51 km2 dan 171,33km2 yang bisa diperkirakan mengambil sekitar 30 

persen dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. 

Luas masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba dapat di 

lihat dari uraian tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bulukumba  

Tahun 2015 

No Kecamatan Luas (km2) Presentasi Terhadap Luas 

Kabupaten (%) 

1 Gantarang  173,51 15’03 

2 Ujung Bulu 14,44 1,25 

3 Ujung Loe 144,31 12,50 

4 Bontobahari 108,60 9,41 

5 Bontotiro 78,34 6,78 

6 Herlang  68,79 5,96 

7 Kajang 129,06 11,18 

8 Bulukumba 171,33 14,84 

9 Rilau Ale 117,53 10,18 

10 Kindang 148,76 12,88 

Jumlah 1.154,67 100 

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka , Tahun 2016 
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2. Gambaran Umum Kecamatan Kajang 

Kecamatan Kajang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Bulukumba yang memiliki luas wilayah 129,09 km2 dengan batas batas 

administrasi yaitu sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, sebelah Timur 

berbatasan kecamatan bulukumpa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Sinjai dan sebelah Timur berbatasan dengan Teluk bone. Kecamatan Kajang memiliki 

19 Desa atau Kelurahan. Adapun luas masing-masing Kelurahan atau Desa di 

Kacamatan Kajang dapat dilihat dari tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kajang 

NO Desa/Kelurahan Luas (km2) Presentasi Terhadap Luas 

Kecamatan (%) 

1 Bonto Biraeng 7,55 5,85 

2 Bonto Marannu 7,00 5,42 

3 Lembang 9,00 6,97 

4 Lembang Loe 5,00 3,87 

5 Tanah Jaya 6,30 4,88 

6 Laikang 7,00 5,42 

7 Pantama 4,00 3,09 

8 Possi Tanah 4,20 3,25 
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9 Lembanna  4,73 3,66 

10 Tambangan 13,00 10,07 

11 Sangkala 7,20 5,57 

12 Bonto Baji 8,50 6,58 

13 Pattiroang  8,18 6,33 

14 Sapanang 8,80 6,81 

15 Batunilamung 4,20 3,25 

16 Tanah Towa 5,25 4,06 

17 Malleleng 11,10 8,60 

18 Mattoanging 4,05 3,13 

19 Lolisang  4.00 3,09 

Jumlah 129,06 100 

Sumber : Kecamatan Kajang Angka, Tahun 2016 
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3. Gambaran Umum Desa Tanah Towa kawasan Adat Ammatoa   

Desa Tanah Toa terletak 23 kilometer dari Kota Kecamatan Kajang, 67 

kilometer dari sebelah Timur Pusat Kota Bulukumba dan 209 kilometer dari kota 

Makassar. Desa Tanah Towa berbatasan dengan Desa Bonto Baji sebeleh Utara, Desa 

Batunilamung sebelah Selatan, Desa Maleleng sebeleh Timur dan Desa Pattiroang 

sebelah Barat. Desa Tanah Towa memiliki lokasi yang sangat strategis untuk menjadi 

pemungkiman warga dengan tanah yang subur. 

Desa Tanah Towa memiliki beberapa Dusun yaitu Dusun Benteng, Dusun 

Sobbu, Dusun Jannaya, Dusun Pangi, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun 

Luraya, Dusun, Balambina, dan Dusun Balagana. Sembilan Dusun yang ada di Desa 

Tanah Towa yang tidak penerima perumabahan zaman atau masih mempertahankan 

nila lehur tau kamase masea sedangkan Dusun balagana dan Dusun Jannaya yang 

telah penerima pengaruh moderen tetapi masih mempertahankan culture atau nilai 

yang berlaku di kawasan Adat Ammatoa. Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Dati 

II Bulukumba yang memiliki luas wilayah 729,00 Ha/m2 yang masing masing 

memiliki pembagian luas tanah dari tanah sawah seluas 52,00 Ha/m2, luas tanah 

kering 207,00 Ha/m2, luas tanah perkebungan 125,00 Ha/m2, luas fasilitas umum 

14,00 Ha/m2 dan tanah yang paling luas adalah tanah hutan yang memiliki luas 

331,00 Ha/m2. Total penduduk  3306 laki laki, 4264 perempuan, dan untuk anak usia 

dini sendiri sebanyak 75 orang.   

Adapun pembagian penduduk sesuai dengan Kelurahan/Desa masing-masing 

dapat dilihat pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4. Kependudukan Di Desa Tanah Towa 

NO Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan 

1 Balagana 337 349 

2 Jannaya 183 198 

3 Sobbu 339 359 

4 Pangi 175 213 

5 Bongkina 173 190 

6 Tombolo 156 191 

7 Benteng  115 234 

8 Balambina 182 164 

9 Luraya 177 198 

Jumlah 1,837 2,096 

Sumber : Profil Desa Tanah Towa Tahun 2020 

Ketinggian wilayah Desa Tanah Towa berkisaran 759 dari permukaan laut. 

Memiliki iklim yang bagus, bulan hujan sekitar 4 bula dan suhu rata rata harian 27’C. 

Suasana di Kawasan Adat Ammatoa lembab dengan kelembapan 75.00 dikarenakan 

pemungkiman warga yang menyatuh dengan alam, rumah yang didominasi kayu 

berlantai bambu dan perabotan rumah yang sederhana, halaman dan perjalanan 
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dihiasi dengan pepohonan yang rindang membuat pengunjung atau masyarakat 

kajang sendiri betah berada didalam kawasan meskipun tanpa adanya alat alat 

moderen.  

Kawasan Adat Ammatoa memiliki dua jalur untuk mengakses wilayah 

tersebut, pintu utama ada dibagian depan  jalur poros Kajang-Tanete. Jalur masuk di 

tandai dengan petung besar dan batas jalan yang besar sehingga sangat mudah 

dikenali, ditambah dengan area pintu masuk tamu memiliki tempat registrasi dan 

perpustakaan mini yang dikelolah oleh pemandu wisata dan pemandu administrasi 

yang telah diamanahkan oleh Mentri Parawisata dan memiliki hak untuk mengatur 

tamu yang datang setelah masuk batas tempat yang bisa mengambil gambar atau 

memotre ditandai dengan rumah tamu, berbeda dengan  pintu masuk jalur yang kedua 

biasaya dijadikan tempat akses bagi warga masyarakat Ammatoa yang memiliki 

urusan luar kawasan, jalur kedua ini jarang diketahui oleh tamu atau masyarakat 

pendatan selain jarang diketahui jalur ini juga tidak memiliki pemandu hanya sebuah 

papan besar yang menjelaskan Passang ri Kajang dan batas batas daerah jadi sangat 

sulit bagi orang awam untuk menelusuri Kawasan Adat Ammatoa melalui jalur kedua 

yang berada di dalam Kawasan Adat Ammatoa sangat membuat orang tenang dan 

melepaskan beban pikiran pendatan atau tamu akan disambut dengan bunyi bunyi 

dari tenun tope (sarung hitam) khas Kajang dan burung burung pemakan buah 

buahan. Sumur jodoh yang merupakan sumur satu satunya yang ada di wilayah Adat 

menjadi salah satu objek yang menarik bagi para tamu, air yang jerni dan sumur has 

yang hanya berupa kalian yang tidak terlalu dalam tapi konon katanya tidak pernah 

kering meski musim kemarau datang dan saluran airnya terbuat dari bambu objek 

selanjutnya yaitu rumah Ammatoa atau kepala suku yang berada di ujung jalur 
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ditandai dengan rumah kecil yang ada di depan rumahnya yang dijadikan tempat 

penyimpanan hasil panen seperti padi, jagung, dan obat obatan atau rempah rempah 

hingga alat alat perabotan rumah seperti bakul, pattapi, dan lain lain.   

B. Kelekatan Anak Usia Dini dengan Orang Tua di Kawasan Adat Ammatoa 

Kajang Lalang  

      Pada penelitian ini,  penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada 

kelekatan anak usia dini dengan orang tua di Kawasan Adat Ammatoa Kajang 

Lalang. Data ini diperoleh dari hasil wawacara orang tua di Kawasan Adat Ammatoa 

yang memiliki anak berusia 2-6 tahun di dua Dusun yang ada di Desa Tanah Towa 

termasuk Dusun yang berada di area adat atau Kawasan yang biasa di sebut dengan 

Kawasan Adat Ammatoa. 

       Adapun hasil penelitian terhadap 3 keluarga di Kawasan Adat Ammatoa, dapat 

dilihat berdasarkan tabel berikut 

Tabel 5. Hasil Penelitian 

Hasil temuan pada keluarga pertama 

(Ibu Sinon) 

Aspek Kelekatan Anak Usia Dini 

Komunikasi  1. Orang tua mendengarkan apa yang disampaikan anak. 

2. Jika anak menyampaikan keluhannya orang tuanya 

menyampaikan atau memberi saran dengan baik setelah 

mengetahui apa yang membuat anak mengeluh. 

3. Orang tua menyampaikan alasan agar anak tidak selalu 

mengeluh. 

Kepercayaan  1. Orang tua membantu anaknya dalam menyiapkan segala 
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keperluan anak misalnya Jika anak membutuhkan bantua dalam 

urusan sekolah dan orang tua selalu hadir untuk membantu. 

2. Anak selalu jujur apapun kesalahan kepada orang tuanya karena 

anak merasa aman. 

3. Anak mendengarkan larangan yang di sampaikan orang tua. 

Keterasingan  1.  Orang tua menemani anak tidur. 

2. Orang tua selalu memberikan waktu luang untuk bermain 

bersama. 

3. Anak selalu mencari orang tuanya ketika ia dari berpergian 

jauh.  

Figur Kelekatan 

Orang tua tua 

(ibu) 

1. Anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan 

ibunya ketika pagi ibunya mengantar anaknya ke sekolah dan 

ketika   anak memiliki tugas ibu mengarahkan dan membentu 

anaknya. 

2. Anak selalu menangis saat ibunya tidak ada di rumah. 

 

Komposisi 

keluarga  

Anak tersebut tidak telalu dengan figur lekat pengganti, karena 

neneknya telah meninggal dan dan selalu menghindar terhadap 

saudaranya karena merasa saudaranya adalah saingannya. 

Pola Kelekatan 

Pola 

Kelekatan 

Aman 

1. Orang tua mencari tahu apa yang disukai dan diiginkan anak. 

2. Ketika anak sedang emosi orang tua berusaha menenangkan 

anak agar tidak menjadi kebiasaan hingga usia dewasa. 
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3. Orang tua akan mengatur waktu bermain akan dan anak akan 

senang dengan hal tersebut. 

4. Orang tua akan memberitahu anak apabila ia hendak pergi. 

5. Anak akan menangis apabila ia melihat ibunya dekat dengan 

anak lain. 

6. Orang tua tidak bisa tidur tanpa ada anaknya di sampingnya. 

Hasil temuan pada keluarga kedua 

(Bapak Ta’sa) 

Aspek Kelekatan Anak Usia Dini 

Komunikasi  1. Orang tua kurang memberikan respon saat anak mengeluh. 

2. Ketika anak menyampaikan keluhan pada orang tua, orang tua 

akan memberikan respon penekanan atau penolakan untuk 

mendengarkan anak. 

3. Orang tua selalu memberikan respon yang kurang tepat pada 

anak ketika anak bermain dengan saudara atau adiknya lalu ia 

akan berebut mainan dan orang tua akan meminta kakak agar 

mengalah pada adiknya.  

Kepercayaan  1. Orang tua mengajarkan anak untuk mandiri dan selalu bisa 

meskipun beberapa hal sangat berbahaya untuk dilakukan anak  

2. Anak selalu menyiapkan keperluan sekolahnya sendiri. 

3. Ketika anak melakukan kesalahan ia kadang ragu untuk 

mengungkapkan kepada orang tua. 

Keterasingan  1. Orang tua selalu memberikan kamar sendiri untuk anaknya dan 

membiarkan anak tidur sendiri 
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2. Anak selalu mengajak orang tuannya bermain tetapi orang tua 

selalu menelok dikarenakan oleh pekerjaan. 

3. Apabila anak dari berpergian jauh ia akan menenyakan 

keberdaan orang tuannya. 

Figur Kelektan 

Orang tua 

(ayah) 

1. Anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bapaknya 

karena ibu anak tersebut sedang bekerja di suatu daerah. 

2. Anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama ayahnya 

berkebun. 

 

Komposisi 

Keluarga 

Selain memberikan kelektan pada ayahnya Juha juga banyak 

menghabiskan waktu dengan neneknyayang menjaga mereka 

saat ayah sedang bekerja dan juga banyak berinteraksi dengan 

adik yang masih kecil. 

Pola kelekatan 

Pola 

kelekatan 

menghindar 

1. Orang tua akan membiarkan anak memberitahu apa yang anak 

inginkan dan membolehkan ketika hal tersebut bersifat positif 

dan akan melarang apabila hal tersebut di anggap tidak penting 

bagi anak. 

2. Anak selalu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan 

orag tuannya. 

3. Anak lebih mandiri melampaui usiannya. 

4. Orang tua membiarkan anak bermain sendiri meskipun orang 

tua memiliki banyak waktu luang. 
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5. Anak lebih senang sendiri berada di rumah bandingkan ayahnya 

berada di rumah. 

6. Anak sangat suka tidur sendiri. 

 

Hasil temuan pada keluarga ketiga 

(Ibu Anci) 

Aspek Kelekatan Anak Usia Dini 

Komunikasi  1. Orang tua mendengarkan keluh kesah anak. 

2. Ketika anak mengalami masalah orang tua akan membantuya 

dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. 

3. Orang tua mendampingi anak menyelesaikan masalahnya 

sampai selesai. 

Kepercayaan  1. Orang tua membantu dan memenuhi kebutuhan anak kapanpun 

dan dimanapun anak memerlukan orang tuanya. 

2. Segala keperluan anak seperti keperluan sekolah disiapkan oleh 

orang tua dan mendapingi anak dalam melatih kemandirian 

anak 

3. Ketika anak melekukan kesalah akan menyampaikan kepada 

orang tua.  

Keterasingan 1. Selama anak belum balik (dewasa), anak akan selalu tidur 

bersama orang tuannya. 

2. Waktu luang orang tuannya selalu menemani anak bermain. 

3. Orang tua dan anak saling mencari apabila keduannya dari 

berpergian jauh.     
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Figur Kelekatan 

Orang tua 

(ibu) 

1. Anak sering menghabiskan waktu dengan neneknya tapi selalu 

mencari ibunya saat malam hari. 

2. anak akan menangis apabila ibunya pergi.  

Komposisi 

keluarga 

Selain dari kedua orang tua Reski tidak memiliki figur 

kelekatan karena ia adalah anak bungsu dan  memiliki jarak 

rumah dengan kerabat sangat jauh  

Pola kelekatan 

Pola 

Kelekatan 

aman  

1. Selalu merasa aman saat berada di samping orang tuanya 

2. Orang tua selalu memenuhi kebutuhan anak. 

3. Orang tua menyiapkan waktu luang untuk bercerita dengan 

anak. 

4. Orang tua banyak bertanya tentang apa yang diinginkan anak. 

5. Anak akan menangis apabila orang tua tiba tiba pergi. 

6. Anak tidak menangis saat menginginkan sesuatu. 

C. Kelekatan Anak Usia Dini dengan Orang Tua di Kawasan Adat Ammatoa 

Kajang Lalang 

Orang tua dan anak memiliki pola kelekatan yang berbeda beda untuk 

mengembangkan proses tumbuh kembangan anak usia dini. Pola kelekatan yang 

diterapkan anak dengan orang tua akan mempengaruhi beberapa aspek dalam 

kehidupan anak, adapun beberapa pola kelekatan yang diterapkan di Desa Tanah 

Towa atau Kawasan Adat Ammatoa Kajang Lalang sebagai berikut: 

Peneliti menemukan bahwa kelekatan anak dengan orang tua di Kawasan 

Adat Ammatoa Kajang Lalalng adalah pola kelekatan aman. Pola kelekatan aman 
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dalah gaya kelekatan yang memiliki krakteristik self-esteem yang tinggi dan 

kepercayan interpersional yang tinggi, dan sebagai gambaran kelekatan yang paling 

berhasil dan diinginkan. Kelekatan yang aman akan memberikan pengaruh besar bagi 

perkembagan anak yang menjadi generasi lanjut yang berkualitas bagi Negara. 

Ibu Sino yang berusia 32 tahun yang memiliki profesi sebagai ibu rumah 

tangga dan juga kadang bekerja sebagai pekebun sedangkan suaminya merantau ke 

kota makkasar sebagai buru bangunan dan memiliki anak yang bernama Aslam 

berusia 4 tahun dalam wawacara Ibu Sino mengatakan  bahwa ia sebelumnya tidak 

mengetahui pola kelekatan yang di terapkan kepada Aslam namun dari hasil 

pengamatan menemukan bahwa pola kelekatan yang digunakan adalah gaya 

kelekatan aman  dimana anak akan merasa aman dan tenang saat berada di dekat 

orang tuanya, adapun dalam hal komunikasi selalu mengajak anaknya bercerita dan 

ibu Sino selalu mendengarkan cerita anak. Orang tua mendengarkan anaknya 

bercerita dapat dilihat ketika anak pulang dari bermain ia akan mengeluh mainannya 

hilang atau merasakan lelah dan ibu Sino akan menjelaskan bahwa mungkin saja 

Aslam lupa menaruhnya atau nanti ibu Sino akan mencarinya. 

Kepercayaan antara ibu Sino dengan anaknya Aslam, Ibu Sino memahami 

kebutuhan Aslam dan akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak, mengajari 

anak untuk selalu bisa melakukan atau menyelesaikan masalahnya sendiri merupakan 

hal yang paling penting untuk membangun kelekatan yang erat dalam kehidupan anak 

selain itu juga orang tua juga selalu memberika dukungan terhadap apa yang menjadi 

pilihan terbaik dari anaknya. Ibu Sino juga mengontrol apa yang dilakukan oleh 

anaknya di sekolah ataupun disaat ia bermain di luar kawasan atau di depan batas 

Desa Tanah Towa yang sudah terpercik gaya moderen, misalnya ketika anak pulang 
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dari sekolah ia akan menanyakan perilaku anaknya ke guru dan juga pada Aslam 

mengenai apa yang ia lakukan disekolah begitupula pada saat Aslam pergi bermain 

dari jam tiga sore hari sampai lima sore ibu Sino akan menanyakan apa yang ia 

maikan dan bersama siapa ia bermain. 

Jalinan keterasingan antara anak dan orang tua tidak akan terjadi karena ibu 

Sino selalu memenuhi permintaan anak selagi hal tersebut bermanfaat, ibu Sino 

sayang pada anaknya dan tak bisa lepas satu sama lain, pada saat anaknya pergi 

kerumah kerabatnya untuk bermalam tetapi ibu Sino selalu menjemput anak di rumah 

kerabatnya karena hubungan kelekatan ibu Sino dan Aslam memiliki hubungan 

emesional yang sangat erat bahkan melebihi dari hubungan emosionalnya terhadap 

suaminya.  

Penerapan pola asuh orang tua kepada anak akan mengpengaruhi kelekatan,  

ketika orang tua secara baik memberikan stimus pada anak seperti komunikasi, 

kedisiplinan, kasih sayang orang tua yang baik pada anak kan memberikan pengaruh 

pola asuh yang baik, seperti pola asuh yang baik yang dilakukan ibu Sino dengan cara  

mengajak anak bercerita, mendengarkan keluh kesahnya hingga anak tersebut merasa 

sangat aman berdiskusi. Pendekatan perilaku orang tua terhadap anak terhadap anak 

tentunya akan memberikan hubungan emosional antara figur kelekatan. Figur 

kelekatan yang erat terjadi antara ibu Sino sebagai ibu yang selalu ada dalam 

memenuhi kebutuhan anaknya. 

Selanjutnya bapak  Ta’sa yang berumur 41 tahun memiliki anak yang bernama 

Juha yang berusia 5 tahun 3 bulan. Bapak Ta’sa mengatakan bahwa dalam 

membangun hubungan yang baik dengan anaknya ia mengunakan pola kelekaatan 

menghindar dikarenakan oleh pekerjaan sebagai peternak sapi. Perkerjaan bukan 
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menjadi penghalang bagi anak dengan orang tua untuk menjalin kelekatan yang baik 

dengan anak selagi orang tua mampu memberikan waktu luang kepeda anak untuk 

bercerita dan saling bertukar informasi satu sama lain bukan sebaliknya orang tua 

sibuk dengan dirinya sendiri atau memberikan waktu luangya untuk beristirahat tanpa 

memperdulikan perasaan sang anak. 

Adapun komunikasi yang digunakan bapak Ta,sa  ketika anaknya bernama 

Juha menanyakan dari mana ayahnya pergi bapak Ta’sa selalu menjawab dengan 

singkat bahwa ia dari bekerja (mengembala sapi) padahal bagi anak ia hanya ingin 

bercerita dengan ayahnya nemun kaerena capek bekerja seharian maka dari itu orang 

tua tersebut tidak merespon anak secara penuh. Juha selalu menyembunyikan kesalah 

yang dilakukannya karena takut dengan ayahnya. Pada saat Juha bermain sesuatu lalu 

adiknya datang untuk bermain juha biasanya dalam bermain tidak ingin diganggu 

maka dari itu ia akan mengabaikan adiknya sehingga adiknya merasa diabaikan lalu 

ia menangis, dengan suara tangisan yang terdengar membuat bapak Ta’sa bangun dari 

tidur siangnya atau meninggalkan pekerjaanya melihat apa yang dilakukan anaknya, 

bapak Ta’sa akan membela anak bungsunya dan menyalahkan juha hal inilah yang 

biasa membuat bocah berumur lima tahun mengalami keterasingan dalam 

keluarganya. 

Ketika berangkat bekerja atau berangkat ke kebun juha akan merengek ikut 

dengan ayahnya tetepi sang ayah menolak permintaan tersebut karena bagi ayahnya 

juha hanya datang untuk merepotkan saja di kebun padahal saat di rumah Juha tidak 

memiliki kegiatan apapun dan selalu merasa sendiri d rumahnya karena ibu sedang 

merantau di kota Sengkang menebas tebu dan adiknya akan akan diantar kerumah 

neneknya saat pagi sampai bapak Ta’sa pulang. Figur kelekatan yang harusnya dapat 
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berkembang dengan baik dengan orang tua dan anak seperti bapak Ta’sa dan 

anaknya, berbeda dengan ibunya dan anknya yang tidak memiliki posisi utama dalam 

kelekatan anak dikarenakan ibunya selalu meninggalkan sang anak untuk bekerja. 

Selanjutnya ibu Anci yang berumur 32 tahun memiliki anak yang bernama 

Reski usia 4 tahun. Pola kelekatan yang digunakan adalah pola kelekatan aman. Ibu 

Anci menikah di usia dini menyebabkan ia memiliki pola asuh yang membangun 

kelekatan yang baik dengan anaknya karena cara berpikir ibu Anci sudah terbuka 

mengenai cara mendidik anak tidak lagi terkonstruk oleh culture masyarakat Kawsan 

Adat Ammatoa yang beranggapan bahwa anak usia dini tidak boleh dimanja dan 

harus belajar mandiri sejak dini. Mendidik anak agar mampu mengembangkan 

kemandirian tidak dilakukan dengan cara desakan atau memaksa anak melekukan 

suatu hal yang belum sesuai usiannya melaikan memberikan peluang kepada anak 

untuk mencoba hal hal baru. 

Komunikasi yang dibangun ibu Anci kepeda anaknya adalah komunikasi yang 

baik bagi anak misalnya ketika anaknya bertanya mengenai kenapa ia harus 

mengenakan pakaian hitam ibu Anci akan menjelaskan bahwa hitam adalah warna 

yang tidak terang melambangkan  sebagai manusia harus hidup sederhana sesuai 

kebutuhan. Komunikasi yang terjalin antara ibu Anci dan anaknya selalu terjalin 

karna adanya waktu luang yang diberikan ibu Anci kepada anaknya untuk 

menceritakan masalah yang dihadapi anak atau apa yang dilakukan anak seharian. 

Pada malamhari ibu Anci sebelum tidur akan membiarkan anaknya bercerita dan 

memberikan respon yang baik pada apa yang dibahas anaknya. 

Ibu Anci tidak pernah meninggalkan anaknya, kemanapun ibu Anci 

berpergian baik kepasar, kerumah kerabat, bahkan pada saat ibu Anci dan suami 
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melekukan pekerjaan ke Makassar sebagai buruh bagunan ibu Anci akan 

membawanya meskipun di perantauan ibu Anci dan suami hanya tinggal di rumah 

yang terbuat dari puing puing bangunan yang ada di sekitar tempat kerja (bangsala), 

bukan karna ibu Anci tidak memiliki keluarga yang bisa di tempati untuk menitipkan 

anaknya melainkan karna ibu Anci tidak bisa berpisah dari anaknya begitupula 

dengan anaknya apabila ditinggalkan oleh ibu Anci anak tersebuk akan menangis 

sampai ibu Anci pulang tetapi karena hal ini Juga yang terbiasa dengan dunia 

moderen perkotaan membuat ia jenuh dan memiliki banyak pertanyaan saat kembali 

di Kawasan Adat Ammatoa. 

Adapun beberapa aspek kelekatan yang diterapkan pada anak usia 0-6 tahun di 

Kawasan Adat Ammatoa adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Komunikasi 

Komunikasi sangat penting bagi manusia karena melalui komunikasi manusia 

dapat memberikan informasi atau menyampaikan pesan kepada orang lain melalui 

komunikasi manusia dapat berntiraksi satu sama lain. Komunikasi dapat terjadi 

apabila kedua bela pihak memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang 

disampaikan dengan berlangsungnya komunikasi akan melahirkan percakapan 

komunitatif. Komunikasi juga dapat diartikan pengiriman atau penerimaan pesan 

antara dua orang atau lebih sampai pesan dapat dipahami. Kemunikasi orang tua 

dengan anak sangat penting untuk perkembangan kepribadian anak. Orang tua 

mengajak anaknya berkomunikasi atau berinteraksi secara sadar akan merangsang 

anak untuk berbicara dan memperbaiki atau menambah kosa kata anak tapi ketika 

anak sedang merasa tidak senang atau merah pada sesuatu akan membuat anak tidak 

mearasa nyaman. 
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Ibu Sino selalu mendengarkan keluh kesah anaknya contohnya, pada saat 

anaknya hendak mandi di sumur jodoh satu satunya sumur yang ada didalam 

Kawasan Adat Ammatoa membuat anaknya akan mengeluh dan tidak ingin mandi 

karena jarak rumah dan sumur jodoh sekitar 50 meter dari rumahnya tetapi ibu Sino 

selalu menasehati Aslam dengan mengatakan Aslam harus mandi biar wangi sehat, di 

sumurkan banyak temannya datang nanti Aslam bisa bermain dulu baru mandi sama 

temannya dan selalu mengingatkan bahwa bersih adalah sebagian dari iman. 

Bapak Ta’sa   dalam berkomunikasi dengan anaknya dengan singkat, jika 

anaknya mengeluh tetang permainan yang hilang saat bermain di luar Kawasan bapak 

Ta’sa hanya akan mengatakan pada anaknya untuk tidak perluh menangis ia akan 

membelikan permainan lagi jika bapak Ta’sa memiliki waktu luang untuk kepasar. 

Komunikasi yang terjalin antara bapak Ta,sa dan anaknya sangan kurang kondusip 

dikarenakan respoden kurang atif dalam menjawab atau adanya ketidak cocokan 

pembahasan. Pemberian waktu luang untuk berkomunikasi hanya digunakan untuk 

mementikan diri sendiri untuk beristirahat setelah bekerja. 

Selanjutnya ibu Anci  adapun komunikasi yang digunakan ketika mereka 

pulang dari merantau sesampai di Kawasan ibu Anci akan bertanya kepada anaknya 

apakah ia lebih suka di Makassar atau di Kawasan Adat Ammatoa. Reski sangat 

menyukai dengan suasana di Kawasan karena memiliki banyak teman bermain tidak 

seperti pada saat ia merantau di Makassar tetapi anak tersebut juga sering mengeluh 

karena suasana di Kawasan serbah tradisional dan tidak diperbolehkan untuk 

mengunakan anroid. Ibu Anci akan menenangkan anaknya dengan mengatakan 

bahwa mereka akan ke Makassar apabila ia tidak nakal. 
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2. Aspek kepercayaan  

Kepercaya adalah jalinan perasaan antara orang satu dengan yang lainya 

karena hasil pegamatan prilaku dan sikap seseorang. Kepercayaan adalah pondasi 

atau akar dari hubungan orang tua dan anak, karena ketika kepercayan ada maka 

hubungan antara anak dan orang tua dapat berkembang begitu pula sebaliknya ketika 

kepercayan tidak ada makan akan melahirkan keterasingan atau kehacuran hubungan 

keduanya. Kepercayaan dapat dibangun dengan memberikan perhatian, menunjukkan 

rasa cinta atau kasih sayang, sering berkomunikasi atau bercerita dengan anak,  selalu 

berbicara jujur dengan anak, menghindari pemberian janji pada anak secara berlebih, 

menghargai kejujuran anak dan yang paling penting adalah menjadi contoh yang baik 

untuk anak. Kepercayaan anak dengan orang tua sangat diperlukan dalam 

membangun hubungan kelekatan yang baik. Hal ini karena anak akan merasa aman 

dan memberikan respon lekat yang baik apabila mendapatkan respon kepercayaan 

dan orang tua mefasilitasi kepercayaan tersebut. 

Kepercayaan yang diterapkan oleh Ibu Sino  yaitu ketika  anaknya kesulitan 

untuk mengerjakan tugas yang di berika oleh gurunya ibu Sinon akan menyemangati 

anaknya dengan mengatakan bahwa anak mamakan cerdas pasti bisa menjawab 

semua soal ini dengan perkataan ini membuat sang anak akan merasa bersemangat 

kembali. Ibu Sino bukan hanya menyemangati anaknya tetapi juga selalu menghargai 

kejujuran anaknya misalnya ketika anak mengatakan pada orang tuanya bahwa ia 

mendapatkan teman baru yang baik ibu Sino akan mendengarkan bahkan 

menenyakan lebih lanjut apakah temannya laki laki atau perempuan dan pertanyaan 

lainya sehingga membantu mengasah daya ingat anak sekaligus membangkitkan 

kepercayaan anak terhadap orang tua. 



62 
 

 
 

Selanjutnya Bapak Ta’sa, adapun kepercayaan yang diterapkan bapak Ta’sa 

adalah selalu membiarkan anaknya pergi bermain tanpa pengawasan dari siapapun 

dan bapak Ta’sa juga menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yaitu pada saat libur 

sekolah bapak Ta’sa akan mengajak anaknya ikut ke kebun dan membiarkan anaknya 

mengembala sendiri sapi menggap anaknya sudah bisa melakukan semuannya sendiri 

sesuai dengan prinsip orang Kajang bahwa anak laki laki harus belajar mandi sebab 

iapa na kulle bunting puna maccai aboja doi ka iapa ki anganre punna maccaki 

akareso sedangkan bapak Ta’sa akan membajak kebunya sambil  memantau anaknya. 

Kepercayaan yang di bangun oleh ibu Anci yaitu apabila anaknya 

menginginkan atau akan di belikan baju oleh orang tunya maka anaknya akan ikut 

kepasar atau toko untuk memilih sendiri medel dan warna apa yang diinginkan 

anaknya tanpa pernah ibu Anci menekan anaknya untuk memili sesuatu. Selain itu 

anaknya selalu jujur apabila melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahnya 

misalnya pada saat ia pulang dari bermain baju yang kotor atau sobek ia akan 

mengatakan kenapa dan bagaimana bisa bajunya sobek tanpa ibu Anci bertanya.  

3. Keterasigan atau pengasingan 

Orang tua memiliki naluri yang kuat untuk membesarkan anaknya dan mutlak 

akan membahagiakan anaknya namun akan ada saatnya ketika anak banyak 

menghabiskan waktu dengan temannya dan orang tua telalu mementikan pekerjaan 

dibandingkan dengan keadaan anak akan melahirkan hubungan yang kurang 

ditambah dengan anggapan orang tua bahwa tanggu jawabnya akan berkurang saat 

anak bersekolah atau dititipkan tanpa di sadari akan melahirkan kerterasingan. 

Menghindari terjadinya keterasingan maka perlu adanya komunikasi untuk saling 

memberikan pemahaman mengenai masalah yang mereka hadapi. Pengasingan atau 
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keterasingan terjadi karena adanya penolakan antara anak dengan figur kelekatan.  

kelekatan akan banyak di pengaruhi oleh perasan anak yang selalu merasa asing 

dengan orang tuanya sendiri dan dapat menimbulkan hubungan yang tidak aman. 

Ibu Sino selalu berusaha dalam membangun kelekatan tidak ingin 

menimbulkan pengasingan terdapat anaknya dengan selalu mencari sang anak dan 

lebih mendahulukan anaknya dibandikan dirinya sendiri, misalnya pada saat makan 

bersama ibu Sino akan lebin dulu memberi makan anaknya membantu dengan 

menyuapi dan mendapingi anak hingga selesai agar tidak diganggu oleh kucing 

peliharaannya bukan hanya sampai disitu ibu Sino juga selalu memberikan 

pemahaman pada anaknya saat bertanya mengenai suatu yang bersifat kurang baik 

untuk dibahas bagi anak usia dini, misalnya anak bertanya kepada ibunya bagaimana 

ia bisa lahir di dunia ini maka ibu Sino akan menjelaskan dengan bahasa yang rendah 

dan mudah dipahami bagi anak dengan berkata anak ibu lahirnya dari perut ibu lalu 

keluar diperut ibu dengan bantuan dokter sehingga perkataan tersebut diterima oleh 

anak.  

Keterasingan yang di ciptakan secara tidak  langsung oleh bapak Ta’sa adalah 

pada saat bapak Ta’sa pulang dari pekerjaanya dan tidak menghiraukan anaknya 

maka sang anak juga merasa dirinya tak berhak mengganggu ayahnya. Hal ini 

memicu adanya perasaan anak yang selalu merasa asing terhadap orang tuannya. 

Kurangnya komunikasi antara bapak Ta’sa dengan anaknya melahirkan keterasingan 

apabila dibiarka terus menerus oleh keduanya. Pemahaman yang dipengan bapak 

Ta’sa bahwa anaknya telah di sekolahkan maka ia kan pintar dengan cepat tanpa 

adanya campur tangan olehnya padahal dalam hal ini peran orang tua sangatlah di 
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butuhkan dalam proses belajar anak agar ada yang memberikan stimulus pada anak 

saat di rumah. 

Selanjutnya Ibu Anci, ibu Anci sangat mencegah adanya keterasingan pada 

adanya dilihat dari perilaku ibu Anci yang selalu melibatkan anaknya dalam kegiatan 

membereskan rumah bersama dan anak juga senang melakukan pekerjaan seperti ikut 

melipat baju hingga bermain busa bersama ibu pada saat mencuci di sumur. Biasanya 

keterasingan terjadi antara ibu dan anak apabila figur lekatnya meninggalkan anak 

secara mendadak atau tanpa pamit lebih parahnya ketika figur kelekatannya pergi 

jauh, misalnya ayah atau ibunya merantau di kota untuk bekerja maka pada saat ayah 

atau ibunya pulang anak akan merasa asing dan membutuhkan waktu untuk 

beradaptasi dengan orang tuanya meningkatkan kelekatannya pergi dan rasa cemburu 

ketika adanya lebih akrab dengan orang lain.  

Kelekatan yang diterapkan di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Lalang 

memiliki pola kelekatan yang berbeda antara tiga keluarga tersebut ada yang 

menggunakan pola kelekatan aman dan ada yang mengunakan pola kelekatan 

menghindar. Pola kelekatan yang peling banyak diketahui yaitu gaya atau pola 

kelekatan aman  dimana pengasuh menekangkan dan mengatur gairah emosional 

anak dan berinteraksi dengan cara yang hangat penuh kasih sayang, merespon secara 

baik komunikasi atau apapu yang disampaikannya, pola kelekatan cemas  ketika anak 

merasa pengasuh atau orang tua tidak dapat secara penuh selaras dengan kebutuhan 

anak, terkadang pengasuh juga responsif tetatipi tidak dapat di andalkan saat anak 

mencari mereka, sedangkan pola kelekatan menghindar terjadi karena pengasuh 

menjauhi anak saat mereka membutuhkannya untuk memenuhi apa kebutuhan anak. 
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Pola kelekatan anak usia dini dan orang tua sangat berbeda beda seperti pada 

pola kelekatan yang ada di Kawasan Adat Ammatoa yaitu  kelekatan dan cara 

menumbuhkan kelekatan kepada anaknya di Kawasan Adat Ammatoa tidak hanya 

menerapkan kelekatan mengindar tetap juga beberapa pola kelekata seperti pola 

kelekatan cemas dan pola kelekatan aman.  

Pola kelekatan yang di terapkan berpengaruh bagi perkembangan anak 

terutama dalam hal bersosialisasi oleh karena itu diperlukan penerapan pola kelekatan 

yang baik bagi anak. Kelekatan aman akan memberikan perkembangan yang baik 

pada anak karena pada usia dini anak memerlukan komunikasi dengan orang tua. 

Kepercayaan pada orang tua akan melahirkan sikap anak mudah berinteraksi dengan 

orang lain dan sebaliknya jika anak dan orang tua memiliki keterasingan maka akan 

melehirkan perkembangan anak yang kurang maksimal.  

Pada kemandirian anak yang kurang baik akibat dari keterasingan, sosialisasi 

anak dengan orang lain sulit terjalin dikarenakan anak tidak memiliki figur kelekatan 

untuk mengarahkan dirinya bersosialisasi dan beranggapan bahwa orang 

sekelilingnya akan menyakitin dirinya, hal ini terjadi karena anak memiliki 

kepercayaan yang rendah terhadap orang terdekatnya termasuk orang tuannya. 

Keterasingan yang sangat terpelihara oleh hubungan anak dan orang tua akan 

memberikan dampak yang berkelanjutan antara anak dan orang tua misalnya anak 

tidak memiliki teman untuk berkomunikasi sehingga anak hanya mampu 

menghabiskan waktunya sendiri seperti banyak di lakukan oleh anak yang memiliki 

kelekatan menghindar dengan menyendiri di kamarnya tanpa memberikan respon 

pada orang yang mengajaknya bercerita. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Bentuk kelekatan anak dengan orang  tua di Kawasan Adat Ammatoa yang 

penyusun teliti terdiri  dari tiga keluarga, setiap keluarga memiliki kelektan antara  

orang tua dan anak  yang berbeda beda. Perbedaan dalam membangun kelekatan 

antara anak dengan orang tua di Kawasan Ada Ammatoa berpengaruh pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak  dan tidak semua orang tua di Kawasan 

menggunakan pola kelekatan menghindar lebih dominan dengan pola kelekatan 

aman. Pola kelekatan yang di terapkan pada orang tua di Kawasan Adat Ammatoa 

mengarahkan anak lebih mandiri dari anak yang berada di perkotaan. Perbedaan pola 

kelekatan yang di terapkan dan cara penerapan orang tua di Kawasan Adat Ammatoa 

berbeda dengan penerapan di perkotaan dikarenakan lingkup Kawasan masih 

memengan culture yang ketat dengan peraturan atau yang biasa di sebut  passang ri 

kajang. 

B. Implikasi Penelitian  

Diharapkan kepada orang tua untuk menerapkan pola kelektan dengan 

anaknya agar perkembangan dan pertumbuhan anak  dapat berkembang sesuai yang 

di harapkan. Kelekatan yang baik di perlukan komunikasi antara anak dan orang tua 

yang aktif, kepercayaan anak dan orang tuanya saling terikat jangan sampai akan 

melahirkan keterasingan bagi anak terhadap orang tuanya.  

Orang tua yang memiliki pola fikir untubahwa anak usia dini mulai mandiri 

perluh dilakukan penekan dengan kata mandiri, mandiri yang dimaksud adalah 

bagaimana kita mendukung anak melakukan hal hal yang mesih sesuai dengan porsi 
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usia anak bukan memaksakan sesuai dengan kehendak orang tua atau prinsip 

pengasuhan orang terdahulu. 
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