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A B S T R A K 
Menurut Alberti & Emmons (Rakos, 1991) perilaku asertif ini jugalah yang memungkinkan seseorang 

untuk dapat berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa menyakiti perasaan orang 

lain, mempertahankan diri tanpa perlu merasa cemas dan takut, mengekspresikan perasaan dengan 

jujur dan nyaman, serta menggunakan hak pribadi tanpa melanggar hak orang lain. Perilaku asertif 

merupakan salah satu aspek dari kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini dipengaruhi oleh berbagai 
hal, salah satunya adalah kelekatan yang aman (Moreira, 1998). Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

hipotesis tentang adanya hubungan antara secure attachment dengan perilaku asertif. Metode yang 

digunakan adalah kuantitatif korelasional. Jumlah subyek 28 orang yaitu remaja survivor sexual abuse. 

Analisis data yang digunakan adalah Statistic non parametric yaitu spearman, pemilihan teknik analisis 
data didasarkan pada normalnya data kedua variable yang dipakai serta kelinearan data. Karena data 

yang diperoleh tidak menunjukkan linearitas maka teknik uji statistik yang dipakai adalah sprearman. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Secure Attachment dengan 

Perilaku Asertif pada remaja survivor sexual abuse. Dimana taraf signifikansi p< 0,05 (0,016<0,05) 

dengan korelasi 0,451 atau 45,1 dimana kedua variabel memiliki hubungan yang cukup kuat. 
Kontribusi variabel Secure Attachment terhadap Perilaku Asertif sebesar 0,203 atau 20,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara secure attachment dengan perilaku asertif. 

Maka, dapat dikatakan bahwa semakin baik secure attachment remaja survivor sexual abuse maka 

semakin baik pula perilaku asertif nya, juga sebaliknya semakin buruk secure attachment maka semakin 
buruk pula perilaku asertif remaja survivor sexual abuse. 

 

Kata kunci: Secure attachment, perilaku asertif 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Kasus kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun 

elektronik tak henti memberitakan tentang adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 

anak-anak di berbagai penjuru tanah air Indonesia, mulai dari kasus pelecehan seksual hingga 

pemerkosaan dan pembunuhan. Berdasarkan data Forum Pengada Layanan yang dirilis oleh Komnas 

Perempuan dalam CATAHU 2016, menunjukkan, bahwa kekerasan di ranah komunitas mencapai 
angka 
 

3.092 kasus atau 22%. Di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 

kasus atau 74% (http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-
maret- 2016). Survei Kekerasan Anak Indonesia kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta sejumlah lembaga pada 2014 

ditemukan, prevalensi kekerasan seksual pada kelompok laki-laki dan perempuan usia 18-24 tahun 

tinggi. Jenis kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang dialami anak laki-laki sebesar 6,36% dan 

anak perempuan 6,28% 
(http://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/17112451/perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas). 
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Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, angka korban pelecehan seksual 

terhadap anak semakin tinggi setiap tahun. "Dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100 persen, baik itu 

mereka yang jadi korban atau pun pelaku," ujar Sekretaris KPAI Rita Pranawati kepada Liputan6.com 

di Kantor KPAI, Jakarta (http://news.liputan6.com/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-
meningkat- 100). Berdasarkan data Komnas Perempuan, memaparkan bahwa tahun 2015 lalu ada 

sekitar 6.499 kasus kekerasan seksual, termasuk kepada anak-anak. Apabila dibandingkan dengan 

tahun 2014, tercatat ada 3.860 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak-anak. Pada 

tahun 2013, KPAI merilis data kekerasan anak dalam catatan jaksa Indonesia mencapai 4.620 kasus, 
termasuk kekerasan seksual. Di tahun 2012, Komnas PA menyebut ada 2.637 kasus kekerasan anak 

dan 41% merupakan kekerasan seksual. Kebanyakan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak 

terutama kekerasan seksual disertai dengan tindakan pembunuhan. Beberapa contoh kasus 

kekerasan seksual terhadap anak yang cukup menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan seksual 

terhadap anak yang terjadi di Jakarta International School (JIS) yang diduga dilakukan oleh pegawai 
sekolah tersebut, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Yuyun 14 tahun, meninggal dengan cara 

yang cukup mengenaskan setelah diperkosa 14 remaja yang rata-rata berusia di bawah 20 tahun, 

kasus yang menimpa Eno 18 tahun, ia dibunuh setelah diperkosa, dan di Medan, terdapat seorang 

ayah yang tega mencabuli anak perempuannya yang baru berumur 18 bulan 

(http://www.kompasiana.com/dinaindahsari/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak-save-the 
children_5768fb70539773c00782e74e). 
 

Berdasarkan data dan contoh kasus diatas, menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak mengatakan 

bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, 

kekerasan seksual pada anak bukan lagi menjadi persoalan personal, namun merupakan persoalan 

masyarakat dan negara. Untuk mengantisipasi dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak 
dibutuhkan sinergitas berbagai elemen. 

 

Kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, 

meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, 
memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang 

merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa 

berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa 

melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai 

korban (Diadiningrum, 2014). 
 

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu 

diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi 

dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam 
untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Anak-anak cenderung mengalami ketakutan untuk 

menyampaikan apa yang sebenarnya mereka rasakan dan pikirkan (tidak asertif) karena adanya relasi 

yang tidak setara. Linehan (Diadiningrum, 2014) mengidentifikasikan beberapa kemampuan, yang jika 

seseorang memilikinya maka dapat menghilangkan atau mengurangi terjadinya kekerasan. 

Kemampuan- kemampuan tersebut adalah kemampuan inti yang meliputi kesadaran, kemampuan 
meregulasi emosi, kemampuan menoleransi keadaan sulit, dan keterampilan interpersonal (seperti 

asertif) (Diadiningrum, 2014). Dari beberapa keterampilan tersebut, kemampuan interpersonal, 

yakni asertif, yang digunakan sebagai aspek yang perlu diteliti lebih lanjut. Kurangnya kemampuan 

asertif dapat berdampak pada munculnya masalah secara luas 

 
Perilaku asertif adalah perilaku yang mengarah langsung kepada tujuan, jujur, terbuka, penuh percaya 

diri, dan teguh pendiriannya (Davis, 1981). Menurut Calhoun & Acocella (1995), asertivitas berarti 

bertahan pada hak-hak pribadi dan mengekspresikan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan 

http://news.liputan6.com/read/2451200/orangtua-korban-pelecehan-saat-konser-exo-diharap-melapor
http://news.liputan6.com/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100
http://news.liputan6.com/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100
http://news.liputan6.com/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100
http://www.kompasiana.com/dinaindahsari/indonesia-darurat-kekerasan-
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keyakinan secara langsung, lujur, dan tepat. (Mallinckrodt & Wei, 2005), menjelaskan bahwa perilaku 

asertif seseorang pada hakekatnya mencakup tiga klasifikasi umum perilaku, yaitu tepat dalam cara 

menolak permintaan orang lain, ekspresi yang tepat dari pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan seria 

ekspresi yang tepat dari keinginan-keinginan yang dimiliki. Menurut Alberti dan Emmons (2002), 
perilaku asertif adalah perilaku individu yang bisa melakukan sesuatu atas dasar keinginannya sendiri 

tanpa adanya paksaan dari orang lain, menegakkan hak-hak pribadinya tanpa mengesampingkan hak-

hak orang lain, serta mampu untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya secara nyaman. Individu 

yang mampu berperilaku asertif, dapat dilihat dari karakteristiknya. 
 

Orang tua bertanggung jawab atas proses tumbuh kembang anak, baik fisik, psikis maupun sosial, 

sehingga perhatian, bimbingan serta pengawasan yang cukup dari orang tua sangat dibutuhkan oleh 

anak. Perkembangan kepribadian anak sangat dipengaruhi bagaimana kedekatan anak dengan orang 

tua. Perilaku anak dalam lingkungan sosialnya dapat diamati sebagai cerminan dari pola kelekatan 
(attachment) yang diterima anak dalam lingkungan keluarga. Attachment dengan orangtua pada masa 

remaja dapat membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan sosial remaja, sebagaimana tercermin 

dalam ciri-ciri seperti harga diri, penyesuaian emosional, dan kesehatan fisik (Santrock, 2003). 

 

Menurut Bowlby (dalam Santrock, 2002), attachment adalah adanya suatu relasi atau hubungan 
antara figur sosial tertentu dengan suatu fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan 

karakteristik relasi yang unik. Attachment akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan 

manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu. Kelekatan mengacu 

kepada suatu relasi antara dua orang yang memiliki perasaan yang kuat satu dengan yang lain dan 
melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan relasi tersebut. Dalam psikologi perkembangan, 

kelekatan diartikan sebagai adanya daya suatu relasi antara figur sosial tertentu dengan suatu 

fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik (Santrock, 2002). 

 

Ainswoth membedakan kelekatan dalam dua bentuk, yaitu kelekatan yang aman (secure attachment) 
dan kelekatan yang tidak aman (insecure attachment). Secure Attachment dengan orangtua dapat 

menyangga remaja dari kecemasan dan potensi perasaan depresi yang berkaitan dengan transisi dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa (Desmita, 2007). Dalam suatu studi, bila remaja memiliki suatu 

attachment yang kokoh dengan orangtua mereka, mereka memahami keluarga mereka sebagai 
keluarga yang kohesif dan mengeluhkan sedikit kecemasan sosial atau perasaan depresi (Santrock, 

2003). Remaja yang memiliki relasi yang nyaman dengan orangtuanya memiliki harga diri dan 

kesejahteraan emosional yang lebih baik. Dengan demikian, attachment dengan orangtua selama masa 

remja dapat berlaku sebagai fungsi adaptif yang menyediakan landasan kokoh dimana remaja dapat 

menjelajahi dan menguasai lingkungan-lingkungan baru secara sehat, serta mengembangkan 
kemampuan komunikasi secara asertif dalam relasi sosialnya. 

 

Menurut Fensterheim dan Baer (1991), karakteristik individu yang berperilaku asertif adalah sebagai 

berikut: (a). Mampu mengemukakan pikiran, pendapat dan perasaan, baik yang menyenangkan 
maupun yang tidak menyenangkan, melalui kata-kata maupun tindakan dengan cara yang tepat. (b). 

Mampu menjalin interkasi sosial dengan menyapa, memulai dan mengakhiri suatu pembicaraan 

dengan baik. (c). Mampu memberikan pujian untuk menghargai tingkah laku seseorang dan menerima 

pujian yang diberikan orang lain. (d). Mampu mengajukan permintaan atau bantuan kepada orang lain 

ketika membutuhkan dan menolak permintaan yang tidak layak. 
 

Remaja yang memiliki relasi yang nyaman dengan orangtuanya memiliki harga diri dan kesejahteraan 

emosional yang lebih baik. Dengan demikian, attachment dengan orangtua selama masa remaja dapat 

berlaku sebagai fungsi adaptif yang menyediakan landasan kokoh dimana remaja dapat menjelajahi 

dan menguasai lingkungan-lingkungan baru secara sehat. Attachment yang kokoh (secure attachment) 
dengan orangtua dapat menyangga remaja dari kecemasan dan potensi perasaan depresi yang 
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berkaitan dengan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam suatu studi, bila remaja 

memiliki suatu attachment yang kokoh dengan orangtua mereka, mereka memahami keluarga mereka 

sebagai keluarga yang kohesif dan mengeluhkan sedikit kecemasan sosial atau perasaan depresi 

(Papalia dkk, 2008). Attachment yang kokoh (secure attachment) meningkatkan relasi teman sebaya 
yang kompeten dan relasi erat yang positif di luar keluarga. Dalam suatu penelitian dimana kedekatan 

dengan orangtua dan teman-teman sebaya diukur, remaja yang secara kokoh dekat dengan orangtua 

juga dekat secara kokoh dengan teman sebaya, Sementara remaja yang tidak dekat dengan orangtua 

juga tidak dekat dengan teman sebaya (Santrock, 2003) 
 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Perilaku asertif yaitu mempertahankan hak-hak individu dan mengekspresikan apa yang diyakini, 

rasakan serta inginkan secara langsung dan jujur dengan cara yang sesuai dan menunjukkan 
penghargaan terhadap hak-hak orang lain. 
 

Kelekatan (attachment) adalah kecenderungan anak atau individu untuk mencari dan berusaha 

mempertahankan kedekatan hubungan fisik dan ikatan emosional yang kuat pada individu lain 

tertentu secara resiprokal (timbal balik) yang mempunyai nilai kelangsungan hidup bagi anak atau 
individu tersebut. Hal ini memungkinkan anak mempunyai perasaan aman, nyaman dan terlindungi. 
 

Individu yang memiliki secure attachment yaitu orang tua menerimanya sebagaimana adanya, 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya yang menyebabkan individu akan mengembangkan internal 
working model mengenai dirinya sebagai orang yang berharga untuk dicintai dan orang tua sebagai 

figur yang memberikan kasih sayang. Individu tumbuh dengan memiliki rasa aman (security) dan 

percaya pada orang lain. Akibatnya, dalam berinteraksi individu bersedia percaya kepada orang lain 

serta dapat mengutarakan pikiran dengan jelas tanpa merugikan orang lain. Agar dapat berinteraksi 

dengan nyaman maka perlu mengembangkan perilaku asertif (Bretherton & Cho, 1997). 
 

Perbedaan gaya kelekatan akan menyebabkan perbedaan yang besar dalam memandang diri dan orang 

lain. Orang yang dikategorikan memiliki kelekatan aman akan mempunyai keberartian diri yang lebih 

tinggi, lebih percaya diri dalam situasi sosial dan lebih asertif. Orang dengan kelekatan aman 
mempunyai kepercayaan yang positif tentang dunia sosial, memandang orang lain sebagai orang yang 

bisa dipercaya. Individu yang termasuk cemas menunjukkan gejala perasaan yang kurang berarti, 

kepercayaan diri dalam situasi sosial rendah, dan kurang asertif. Individu yang termasuk menghindar 

cenderung memandang dirinya positif menunjukkan keberartian diri dan asertif walaupun mereka 

kurang percaya diri dalam situasi sosial serta kurang berorientasi dalam hubungan interpersonal 
(Collins, & Read, 2004). 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Metode dan Pendekatan Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. 
Metode kuantitatif ini menekankan analisis pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan 

metode statistik (Azwar, 2004). Menurut Sugiyono secara umum metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berpijak pada masalah 

dan tujuan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang memiliki kegunaan untuk mencari 
hubungan antar dua variabel atau lebih yang dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel 

yang akan dicari hubungannya, sehingga diperoleh arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau 

lebih yang diteliti (Sugiyono, 2014). 
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Rancangan penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

Bebas (X) independent variable, yaitu variabel yang dianggap menjadi penyebab terjadinya perubahan 

pada variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitan ini adalah Secure Attachment, dan Variabel 

Terikat (Y) dependent variable, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel terikat. Dalam 
penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah Perilaku Asertif. 
 

Definisi operasional pada aspek perilaku asertif penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan 

oleh Alberti & Emmons (2002) mendefinisikan bahwa perilaku asertif merupakan perilaku kompleks 
yang ditunjukan oleh seseorang dalam hubungan antar pribadi, dalam mengekspresikan perasaan, 

sikap, keinginan, hak, pendapat secara langsung, tegas dan jujur, dengan menghormati perasaan, 

keinginan, pendapat dan hak orang lain. Sedangkan indikator perilaku asertif yang digunakan dalam 

alat ukur ini menyesuaikan dengan konteks penelitian, yaitu kerentanan mengalami kekerasan 

seksual. Adapun indikator perilaku asertif sebagai berikut: Mampu mengambil keputusan, Mampu 
merespon secara positif ketika diperlakukan tidak semestinya, Mampu mengadapi situasi tertentu, 

Mampu menolak secara tepat, mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan, Sikap ketika berbicara, 

Mengambil inisiatif. 
 

Definisi operasional secure attachment mengacu pada pendapat Ainsworth (dalam Meins, 1997) 
adalah keterikatan yang aman secara emosional antara orang tua dengan anak dan sebagai dasar 

perkembangan psikologis. Adapun indikatornya mengacu pada Armsden dan Greenberg 

mengembangkan IPPA berdasarkan pada tiga dimensi dasar konstruksi attachment yakni; komunikasi 

(comunication), kepercayaan (trust), dan keterasingan (alienation) yang akan dijelaskan dalam 
paparan di bawah ini (Gullone & Robinson, 2005). 
 

Subyek penelitiannya adalah remaja survivor sexual abuse yang berjumlah 28 anak yang di dampingi 

oleh salah satu LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak korban 

kekerasan. Metode pengumpulan datanya menggunakan angket, yaitu angket secure attachment dan 
perilaku asertif. Sedangkan pengujian hipotesisnya menggunakan teknik spearmans. 

 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Subyek penelitian ini sebanyak 28 remaja survivor sexual abuse. Adapun gambaran subyek penelitian 
berdasarkan tingkat pendidikan terakhir sebagaimana dijelaskan pada tabel-1 dibawah ini. 

 

 

Sedangkan deskripsi subyek penelitian ditinjau dari usia sebagaimana dijelaskan pada tabel-2 dibawah 

ini: 

Pendidikan Terakhir 
 

 
 

SMA  

SD Tidak Lulus 

SD 

SMP 
 

15 

 

18 20 
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Data yang digunakan merupakan hasil skor dari angket secure attachment yang disebarkan. Apabila 

nilai signifikansinya kurang dari taraf kesalahan (5% atau 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa alat 

tersebut valid. Hasil uji validitas item yang tidak diterima adalah sebagai berikut; aitem 9,11,15,24. 
Hal ini menunjukkan bahwa hanya 20 aitem yang valid. Sedangkan pada angket perilaku asertif hasil 

uji validitas item yang tidak diterima adalah aitem 3, 4, 5, 9, 12, 19, 23, 25, 26. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada 20 aitem yang valid. 

 
Adapun untuk hasil reliabilitas aitem pada angket Secure Attachment adalah 0,868, dan pada angket 

perilaku asertif adalah 0,842. Hal ini menunjukkan bahwa kedua alat pengumpul data tersebut adalah 

andal. 

 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Statistic non parametric yaitu spearman, 
pemilihan teknik analisis data didasarkan pada normalnya data kedua variable yang dipakai serta 

kelinearan data. Karena data yang diperoleh tidak menunjukkan linearitas maka teknik uji statistik 

yang dipakai adalah sprearman. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya 

hubungan antara secure attachment dengan perilaku asertif. Setelah melalui analisis pengolaan data 

diperoleh hasil yang mendukung hipotesis tersebut. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan antara Secure Attachment dengan Perilaku Asertif pada remaja survivor sexual 

abuse. Dimana taraf signifikansi p< 0,05 (0,016<0,05) dengan korelasi 0,451 atau 45,1 dimana kedua 

variabel memiliki hubungan yang cukup kuat. Kontribusi variabel Secure Attachment terhadap 

Perilaku Asertif sebesar 0,203 atau 20,3%. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan 
antara secure attachment dengan perilaku asertif. Maka, dapat dikatakan bahwa semakin baik secure 

attachment remaja survivor sexual abuse maka semakin baik pula perilaku asertif nya, juga sebaliknya 

semakin buruk secure attachment maka semakin buruk pula perilaku asertif remaja survivor sexual 

abuse. 

 
Menurut penelitian ini, dapat dilihat bahwa remaja survivor sexual abuse yang memiliki pola secure 

attachment memiliki karakteristik yang mendukung terbangunnya perilaku asertif, seperti mampu 

mengambil keputusan, mampu merespon secara positif ketika diperlakukan tidak semestinya, mampu 

mengadapi situasi tertentu, mampu menolak secara tepat, mampu mengekspresikan pikiran dan 
perasaan, sikap ketika berbicara, mengambil inisiatif. Remaja yang memiliki secure attachment 

menurut Collin dan Read (1990) adalah remaja yang mempunyai keberartian diri yang lebih tinggi, 

lebih percaya diri dalam situasi sosial dan lebih asertif. Remaja dengan kelekatan aman mempunyai 

kepercayaan yang positif tentang dunia sosial, memandang orang lain sebagai orang yang bisa 
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dipercaya. Demikian juga sebaliknya, remaja yang memiliki insecure attachment cenderung 

mengembangkan perilaku tidak asertif. Orang yang berperilaku asertif dapat disebutkan sebagai 

orang yang mempunyai kepercayaan diri, karena orang yang percaya diri selalu bersikap positif pada 

dirinya sendiri dan orang lain. Sikap ini akan menjadikan seseorang menjadi tegas, jujur dan terbuka, 
kritis, langsung dan nyaman, akan tetapi mampu menghormati orang lain (Townend, 2007). Menurut 

Alberti & Emmons perilaku asertif ini jugalah yang memungkinkan seseorang untuk dapat berperilaku 

sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa menyakiti perasaan orang lain, mempertahankan diri 

tanpa perlu merasa cemas dan takut, mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman, serta 
menggunakan hak pribadi tanpa melanggar hak orang lain (Rakos, 1991). 
 

Faktor–faktor yang mempengaruhi perilaku asertif menurut adalah sebagai berikut: Kepribadian, 

jenis kelamin, sikap orang tua, penddikan, dan kebudayaan. Sikap Orang Tua yang agresif maupun 

pasif tidak akan menghasilkan anak yang asertif dalam perkembangan kepribadian anak tersebut. 
Sebaliknya, orang tua yang tegas atau asertif besar kemungkinan bahwa anak-anaknya berprilaku 

asertif, sebab orang tua yang asertif selalu terbuka, mantap dalam bertindak, penuh kepercayaan diri 

dan tenang dalam mendidik anak–anak (Suryabrata, 2011). Maslow mengatakan bahwa cara 

mengasuh anak yang disarankan ialah pemberian kebebasan dangan batas–batas yang fleksibel, artinya 

orang tua harus memikirkan sampai dimana batas-batas dalam mengontrol anak. Orang tua yang 
ingin berhasil perlu mengetahui kapan mengatakan ya dan kapan mengatakan tidak. Ada saatnya 

orang tua harus bersikap keras tegas dan berani sehingga anak dapat mencontoh perilaku orang 

tuanya, sehingga membentuk anak menjadi asertif. Selain itu perilaku tidak asertif sering terjadi 

dikarenakan orang tua terlalu menekankan pada anak untuk lebih mengutamakan kepentingan orang 
lain di atas kepentingan sendiri (Goble, 1987). 
 

Salah satu manfaat dari hubungan attachment orang tua anak adalah dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri dan menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya berharga bagi orang lain. Jaminan adanya 

perhatian orang tua yang stabil dapat membuat anak belajar percaya pada orang lain. Berdasarkan 
hal tersebut hubungan attachment antara orang tua dan anak akan menciptakan hubungan yang baik 

dalam mengkomunikasikan pikiran, perasaan, kebutuhan untuk dimengerti orang lain. Hal tersebut 

sejalan dengan pengertian asertif menurut Rathus dan Nevid bahwa perilaku asertif adalah tingkah 

laku yang menampilkan keberanian untuk secara jujur dan terbuka menyatakan kebutuhan, perasaan, 
dan pikiran- pikiran apa adanya mempertahankan hak-hak pribadi serta menolak permintaan-

permintaan yang tidak masuk akal dari figur otoritas dan standar-standar yang berlaku pada suatu 

kelompok (Rathus & Nevid, 1983). 

 

(Shaffer, Burt, Obradović, Herbers, & Masten, 2009) menjelaskan bahwa kelekatan yang aman pada 
masa anak-anak akan memprediksi kompetensi sosial di kemudian hari. Sementara itu kurangnya 

kelekatan yang aman menyebabkan kurangnya keterampilan sosial, yang terlihat dari kurang mampu 

menyelesaikan konflik interpersonal, kemampuan berkomunikasi dan lain-lain (Mallinckrodt & Wei, 

2005). 
 

(Collins & Feeney, 2004) menjelaskan bahwa individu yang mengalami kelekatan yang aman adalah 

individu yang selalu percaya bahwa dirinya dicintai dan dihargai oleh orang lain dan mendapat 

perhatian penuh, menilai figur lekat sebagai responsif, penuh perhatian dan dapat dipercaya, merasa 

nyaman jika dalam sebuah kedekatan atau keintiman, selalu bersikap optimis dan percaya diri, dan 
mampu membina hubungan dekat dengan orang lain. 
 

Menurut Santrock (2002), kelekatan mengacu kepada suatu relasi antara dua orang yang memiliki 

perasaan yang kuat satu dengan yang lain dan melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan 

relasi tersebut. Goldberg (2000) menyatakan kelekatan adalah konstruksi organisasional orang tua 
atau pengasuh dalam merespon sinyal afektif anak saat anak mengorganisasikan pengalaman 
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emosional dan perasaan tidak aman. Selama masa awal perkembangan, anak sangat tergantung pada 

figur lekatnya. Tidak semua hubungan yang bersifat afektif diartikan sebagai kelekatan, namun ada 

beberapa ciri khusus antara anak dengan figur tertentu yang menunjukkan kelekatan. 
 
Menurut Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall (1978), ciri-ciri kelekatan aman (secure attachment) 

yaitu mempunyai model mental diri sebagai orang berharga, penuh dorongan, dan mengembangkan 

model mental orang lain sebagai orang yang bersahabat, dipercaya, responsive, dan penuh kasih 

sayang. Berkembangnya model mental ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kompetensi 
sosial, dan hubungan romantis yang saling mempercayai. Pola kelekatan aman (secure attachment) 

akan mengembangkan pandangan positif terhadap diri dan orang lain. Hal ini terlihat pada 

karakteristik dibawah ini: 1) Memiliki kepercayaan ketika berhubungan dengan orang lain, yaitu 

individu mampu menjalin keakraban dengan orang lain baik dengan orang baru sekalipun. Hal ini 

ditandai dengan sikap yang mudah akrab pada siapapun, tidak khawatir bila ada orang lain yang 
mendekatinya dan senantiasa memandang orang lain dengan pandangan yang positif. 2) Memiliki 

konsep diri yang bagus, yaitu pemahaman individu terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Indikasi 

bahwa individu memiliki konsep diri yang bagus adalah mengembangkan sikap yang penuh percaya 

diri, mampu mandiri, berpikir realistis akan kemampuan yang dimiliki dan berusaha mencapai hasil 

yang sebaik mungkin. 3) Merasa nyaman untuk berbagi perasaan dengan orang lain, yaitu individu 
memiliki kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran apa saja yang ada dalam dirinya. 

Hal ini meliputi kemampuan untuk berbagi cerita atau pengalaman, kemampuan untuk mendengar 

orang lain, dan siap menerima masukan dari siapapun. 4) Peduli dengan siapapun, yaitu individu yang 

memiliki jiwa responsive dan mampu memberikan bantuan terhadap orang lain (Ainsworth, Blehar, 
Waters, & Wall, 1978). 
 

Sedangkan Orang dengan pola kelekatan cemas (insecure attachment) mempunyai karakteristik 

model mental sebagai orang yang kurang perhatian, kurang percaya diri, merasa kurang berharga, 

dan memandang orang lain mempunyai komitmen rendah dalam hubungan interpersonal, Kurang 
asertif dan merasa tidak dicintai orang lain, kurang bersedia untuk menolong, dan ragu-ragu terhadap 

pasangan dalam hubungan romantis. Pola kelekatan cemas akan mengembangkan berbagai 

kecemasan terhadap diri dan terhadap orang lain. Hal ini terlihat pada karakteristik dibawah ini: 1) 

Enggan mendekati orang lain, yaitu individu memiliki ketidakmampuan untuk melakukan hubungan 
sosial secara baik. Hal ini terlihat dengan sikap individu yang minder jika berhubungan dengan orang 

lain dan memiliki prasangka bahwa orang lain akan menjauhinya jika dia berusaha menjalin keakraban. 

2) Khawatir jika temannya tidak mencintai, yaitu individu seringkali berpikir bahwa orang lain tidak 

menyayanginya dan merasa ketakutan jika ditinggalkan atau diabaikan orang lain. 3) Merasa 

kebingungan ketika hubungannya berakhir, yaitu individu akan merasa kehilangan dan stress saat 
hubungan pertemanan yang terjalin harus berakhir. 
 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, penelitian (Aulya Purnama & Wahyuni, 

2018) yang menemukan bahwa kelekatan pada ibu dan ayah secara bersama-sama mempunyai 
hubungan positif dengan kompetensi sosial pada remaja, artinya semakin tinggi kelekatan pada ibu 

dan ayah maka semakin tinggi kompetensi sosial pada remaja. Gresham dan Elliott (dalam Smart & 

Sanson, 2003) menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang menggambarkan kompetensi sosial yaitu 

1). asertif, yaitu perilaku yang berinisiatif seperti menanyakan kepada orang lain mengenai informasi, 

memperkenalkan diri sendiri, dan menanggapi tindakan orang lain; 2). Kooperatif, yaitu perilaku 
seperti membantu orang lain, berbagi tentang suatu hal, dan patuh terhadap peraturan dan 

permintaan; 3). empati, yaitu perilaku yang menunjukkan perhatian dan menghormati perasaan dan 

sudut pandang orang lain; 4). tanggung jawab, yaitu perilaku yang menunjukkan kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang dewasa dan menghormati kepemilikan benda atau pekerjaan; dan 5). 

pengendalian diri, yaitu perilaku yang muncul dalam situasi konflik seperti menanggapi hal-hal yang 
mengganggu dengan tepat Kerentanan remaja mengalami sexual abuse salah satunya karena remaja 
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kurang memiliki kompetensi sosial, kurang memiliki sifat asertif sehingga mudah terpengaruh oleh 

teman sebaya, tidak memiliki kemampuan untuk menolak perlakuan yang tidak semestinya, dan 

cenderung kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya. Kompetensi sosial ini 

dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah kelekatan yang aman (secure attachment) 
(Moreira, 1998). Remaja yang merasa takut untuk ditolak oleh teman sebayanya, karena penolakan 

dan pengabaian dari teman sebaya juga dapat menyebabkan munculnya perasaan kesepian, masalah 

kesehatan mental dan kejahatan (Desmita, 2012). 

 
Penelitian Syukmawati mengenai Pengaruh Big Five Personality Dan Attachment Style Terhadap 

Agresivitas menguatkan hasil penelitian ini. Salah satu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
Secure attachment merupakan variabel dari attachment style secara positif tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap agresivitas pada remaja, begitupun sebaliknya. Jadi semakin tinggi secure 

attachment maka semakin tinggi agresivitas. Hal ini tidak sesuai dengan teori Mikulincer (dalam Baron 

& Byrne, 2000) yang menyatakan bahwa individu dengan gaya kelekatan aman tidak mudah marah, 

lebih tidak mengatribusikan keinginan bermusuhan dengan orang lain dan mengharapkan hasil positif 
dan konstruktif dari konflik. Dan tidak sesuai dalam penelitian Papini, dkk. (dalam Santrock 2002) 

menemukan dalam suatu studi bahwa bila remaja muda memiliki suatu attachment yang kokoh 

(secure attachment) dengan orang tuanya, mereka memahami keluarga mereka sebagai keluarga 

yang kohensif dan mengeluhkan hanya sedikit kecemasan sosial atau perasaan-perasaan depresi. 
Remaja yang tingkat attachment orang tua tinggi akan menunjukkan tingkat agresi dan depresi yang 

rendah begitu pun sebaliknya (Laible, Carlo, & Raffaelli, 1999). 
 

Hasil penelitian ini membuat kita harus merefkesikan kembali mengenai peran keluarga dengan 

meningkatkan kasus-kasus kekerasan seksual (sexual abuse) pada anak-anak yang terjadi di Indonesia. 
Keluarga merupakan pilar penting terbentuknya keberdayaan anak ketika menghadapi situasi yang 

tidak mereka inginkan atau situasi yang akan memperdayai mereka. Mengacu pada oleh teori ekologi 

Bronfenbrenner, dimana ia menjelaskan empat system lingkungan yang divisualisasikan sebagai 

struktur sarang “nesting structure”, dimana bagian dalam merupakan bagian dari struktur yang lebih 
luar. Keempat sistem tersebut adalah: 1) sistem mikro terutama hubungan “dyadic” antara anak dan 

pengasuh utama, 2) sistem meso merupakan perluasan dimensi pembelajaran pada lebih dari satu 

setting, melalui dukungan partisipasi dan interaksi yang lebih luas seperti kelompok sebaya, 3) sistem 

ekso merupakan pembelajaran dari lingkungan dimana seorang anak tidak berpartisipasi secara 

langsung, dan 4) sistem makro merupakan sistem yang paling tinggi, merupakan cetakan biru 
kerangka hubungan ketiga sistem didalamnya. 
 

Mikro sistem dimana hubungan pengasuhan antara orang tua dengan anak menjadi pilar penting 

terbentuknya karakter positif anak. Maka pola asuh orang tua yang tidak sesuai terhadap anak-anak 
mereka. Misalnya saja pola asuh permisif (permisive parenting) yang dalam hal ini dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu pertama pengasuhan permissive-indulgent adalah suatu gaya pengasuhan dimana 

orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit kendali atas mereka. 

Pengasuhan jenis ini diasosiasikan dengan kurangnya kemampuan pengendalian diri anak, karena 

orangtua cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan 
akibatnya anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu 

mengharapkan agar semua kemauannya dituruti. Kedua, pengasuhan permissive-indefferent, yaitu 

suatu gaya pengasuhan dimana orangtua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang 

dibesarkan oleh orang tua jenis ini cenderung kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, dan 

rasa harga diri yang rendah (Desmita, 2007). Serta cenderung mengembangkan insecure attachment. 
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S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan antara secure attachment 

dengan perilaku asertif. Setelah melalui analisis pengolaan data diperoleh hasil yang mendukung 

hipotesis tersebut. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Secure 

Attachment dengan Perilaku Asertif pada remaja survivor sexual abuse. Dimana taraf signifikansi p< 

0,05 (0,016<0,05) dengan korelasi 0,451 atau 45,1 dimana kedua variabel memiliki hubungan yang 

cukup kuat. Kontribusi variabel Secure Attachment terhadap Perilaku Asertif sebesar 0,203 atau 

20,3%. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara secure attachment dengan 

perilaku asertif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa semakin baik secure attachment remaja 

survivor sexual abuse maka semakin baik pula perilaku asertif nya, juga sebaliknya semakin buruk 

secure attachment maka semakin buruk pula perilaku asertif remaja survivor sexual abuse. 

 

Penelitian ini mengalami banyak kekurangan dalam berbagai hal, antara lain pada pengembangan 

konseptual dan metodologi. Untuk itu disarankan untuk peneliti lanjut lebih mengeksplorasi pada 

tataran konseptual misalnya menambahkan variabel-variabel lain yang memiliki kontribusi terhadap 
terbentuknya perilaku asertif, misalnya aspek budaya, local wisdom, dan lain sebagainya. Sedangkan 

pada ranah metodologi, peneliti selanjutnya dapat lebih mengeksplorasi data secara kuantitatif 

dengan memperbanyak subyek penelitian dan secara instrumen bisa menggunakan metode interview 

dan observasi dalam pengumpulan datanya 
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