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PERBEDAAN KEMANDIRIAN ANTARA MAHASISWI YANG TINGGAL
DI ASRAMA DAN MAHASISWI YANG TINGGAL DI KOS BEBAS
Devita Septiani Nursalim
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang
tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal di kos bebas. Hipotesis dalam penelitian ini adalah
ada perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal
di kos bebas. Subyek penelitian ini adalah 120 orang, yang terdiri dari 60 mahasiswi yang tinggal
di asrama dan 60 mahasiswi yang tinggal di kos bebas. Seluruh subyek merupakan mahasiswi
yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta dan berusia 19 sampai 22 tahun. Penelitian ini
menggunakan menggunakan skala sebagai metode pengumpulan data. Alat pengumpulan data
yang digunakan adalah Skala Kemandirian. Data penelitian ini dianalisis dengan Independent
Sample t- test dan diperoleh hasil 0.743 (p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal di
kos bebas.
Kata kunci : kemandirian, asrama, kos bebas, mahasiswi
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THE AUTONOMY DIFFERENCE BETWEEN WOMAN UNIVERSITY
STUDENTS WHO LIVE IN DORMITORY AND WOMAN UNIVERSITY
STUDENTS WHO LIVE IN FREE BOARDING HOUSE
Devita Septiani Nursalim
ABSTRACT
This study aimed to examine the autonomy difference between woman university students
who live in dormitory and woman university students who live in free boarding house. The
hypothesis of this research that there is an autonomy difference between woman university
students who live in dormitory and woman university students who live in free boarding house.
Subjects in this research were of 120 students, consist of 60 students who have been living in the
dormitory and 60 students who have been living in the free boarding house. All subjects were
students who have been studying in Yogyakarta and the age was around 19 up to 20 years old.
This study used the scale as a method of data collection. Data collection instrument that used in
this research was Autonomy Scale. Data were analyzed using Independent Sample t- test and the
result was 0.743 (p>0,05). These results indicated that there is no autonomy difference between
university students who live in dormitory and university students who live in free boarding house.
Keywords : Autonomy, dormitory, free boarding house, woman university students
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Beberapa tahun belakangan ini, perilaku negatif remaja akibat
pengaruh lingkungan, seperti teman atau media massa, meningkat. Kurniawan
(2002) mengatakan bahwa 97,05% mahasiswa di Yogyakarta pernah
melakukan hubungan seks di luar nikah. Selain itu, data dari Pikiran Rakyat
(2010) menyebutkan bahwa 88,78% dari 3.040 pelajar SMP putri hingga
mahasiswi (13-25 tahun) di Indonesia, merokok. Jumlah tersebut terus
meningkat setiap tahunnya.
Menurut Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia, faktor
yang paling mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seksual antara
lain, pengaruh teman sebaya atau pacar, memiliki teman yang setuju dengan
hubungan seks pra nikah, dan memiliki teman yang mendorong untuk
melakukan seks pra nikah (Munir, 2010). Sedangkan menurut Hedy (dalam
Pikiran Rakyat, 2010), meningkatnya jumlah remaja putri yang merokok
disebabkan oleh pengaruh iklan rokok yang meyakinkan remaja bahwa
kelebihan berat badan adalah lebih buruk daripada merokok dan rokok dapat
menekan nafsu makan sehingga menyebabkan badan langsing.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengaruh orang lain
dan media massa sangat kuat terhadap remaja dalam memutuskan sesuatu.
Oleh karena itu, kemandirian sangat penting bagi remaja. Kemandirian
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membuat seseorang berusaha untuk menyesuaikan diri secara aktif dengan
lingkungannya.

Tanpa

kemandirian,

seseorang

akan

dikuasai

oleh

lingkungan. Dengan kata lain kemandirian merupakan modal dasar bagi
manusia dalam menentukan sikap dan perbuatan terhadap lingkungannya.
Kemandirian mendorong seseorang untuk berprestasi dan berkreasi sehingga
kemandirian dapat mengantar orang menjadi makhluk yang produktif dan
efisien, serta membawa dirinya ke arah kemajuan (Masrun dkk, 1986).
Kemandirian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor
tersebut antara lain usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Salah satu faktor
lingkungan menurut Masrun dkk (1986) adalah pendidikan, baik formal
maupun informal. Pendidikan formal didapat seseorang melalui lembagalembaga pendidikan, sedangkan pendidikan informal didapat seseorang
melalui interaksi dengan masyarakat sekitar atau lingkungan sosial. Interaksi
mahasiswa dengan karakteristik lingkungan tempat tinggal dan norma-norma
di sekitarnya merupakan faktor yang mempengaruhi kemandirian mahasiwi
tersebut, yaitu faktor lingkungan sosial. Dalam penelitian ini, peneliti ingin
melihat tempat tinggal sebagai faktor yang mempengaruhi kemandirian
remaja, terutama mahasiswi.
Yogyakarta memiliki banyak perguruan tinggi yang terkenal di
seluruh Indonesia. Hal tersebut menarik minat banyak orang untuk
melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Oleh karena itu, jumlah mahasiswa
yang merantau ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu juga meningkat. Selama
merantau, para mahasiswa tersebut membutuhkan tempat tinggal sementara,
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selama mereka menuntut ilmu sehingga terdapat banyak kos dan asrama di
Yogyakarta.
Dalam pemilihan tempat tinggal, mahasiswa laki-laki lebih diberi
kebebasan untuk menentukan tempat tinggal dibandingkan mahasiswi.
Mahasiswi dituntut untuk mempertimbangkan berbagai hal antara lain
menjaga kemurnian sebagai seorang gadis dan mengembangkan pola-pola
kewanitaan (Kartono, 2006).

Hal ini berkaitan dengan pandangan yang

melekat di masyarakat umum bahwa perilaku negatif, seperti hubungan seks
sebelum menikah lebih merugikan perempuan dibandingkan laki-laki.
Perempuan lebih tertekan karena perasaan bersalah, lebih cemas dalam
menghadapi masa depan terutama perkawinan, dan adanya kemungkinan
hamil di luar pernikahan (Sirsaeba, 2008). Oleh karena itu, orang tua lebih
kaku dalam memilihkan tempat tinggal bagi mahasiswi yang merantau supaya
anak perempuan mereka tidak terjerumus dalam sesuatu yang merugikan
(FISIP, 2006).
Penelitian ini menggunakan mahasiswi sebagai subyek. Pemilihan
mahasiswi berkaitan dengan banyaknya pertimbangan yang harus dilakukan
oleh mahasiswi saat akan memilih tempat tinggal selama merantau. Selain itu,
pemilihan mahasiswi juga berkaitan dengan kontrol terhadap subyek
penelitian.

Perbedaan

perlakuan

terhadap

laki-laki

dan

perempuan

menyebabkan adanya perbedaan pembentukan kemandirian yang dialami oleh
keduanya. Mussen (dalam Monks dkk, 2004) mengatakan bahwa sikap
tergantung pada perempuan seperti diberi reinforcement, serta proses
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emansipasi dan eksplorasi dihambat, sedangkan pada laki-laki sikap
eksplorasi didorong dan dituntut untuk belajar menghadapi dunia dan
mengembangkan dirinya.
Selama merantau, para mahasiswi diharapkan mampu berdiri
sendiri dalam suasana kebebasan. Ikatan-ikatan afektif yang lama dalam
keluarga sedikit demi sedikit dilepaskan, lalu mulai menciptakan relasi
emosional yang baru dengan teman atau kekasih (Kartono, 2006). Selain itu,
keterpisahan dengan orang tua membuat mahasiswi tersebut harus mampu
menjaga dan mengatur kehidupan mereka sendiri karena mereka tidak selalu
dapat mengandalkan keluarga, ketika membutuhkan bantuan (Mappiare,
1982). Oleh karena itu, mahasiswi harus mampu mencari tempat tinggal yang
dapat menunjang kemandirian mereka. Tempat tinggal tersebut antara lain
asrama dan kos bebas.
Asrama merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang
dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya. Para penghuni
menginap di asrama untuk jangka waktu yang lama (Wikipedia, 2009). Salah
satu jenis asrama adalah asrama mahasiswi. Berdasarkan wawancara informal
yang dilakukan peneliti terhadap beberapa mahasiswi yang tinggal di asrama
mahasiswi, asrama memiliki peraturan yang sangat ketat. Menurut C
(wawancara, 13 April 2010), asrama memiliki banyak peraturan, seperti jam
makan, jam tenang untuk belajar, jam malam, dan lain-lain. Selain itu,
menurut M (wawancara, 21 April 2010) semua penghuni asrama harus
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mematuhi peraturan asrama jika tidak ingin mendapatkan hukuman dari
pengawas.
Setiap penghuni asrama dituntut untuk dapat menyesuaikan diri
dengan pola hidup yang berbeda dengan kebiasaan mereka di tengah keluarga
(Purwaningsih, 2000). Berdasarkan hasil wawancara dengan R (wawancara,
17 April 2010), mahasiswi yang tinggal di asrama dikontrol oleh beberapa
pengawas asrama yang akan selalu memantau kegiatan mahasiswi selama di
asrama. Selain pengawas, teman-teman sesama penghuni asrama juga
merupakan kontrol bagi mahasiswi yang tinggal di asrama. Beberapa teman
sesama penghuni asrama tidak segan melaporkan mahasiswi yang melanggar
peraturan, kepada pengawas asrama.
Menurut Alberta (2004), peraturan yang ketat di asrama dibuat
dengan tujuan untuk membentuk penghuni asrama agar memiliki hidup yang
teratur, mandiri dan bersosialisasi. Selain itu, Benedicte (dalam Syantikara,
2002) menjelaskan bahwa asrama tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun
juga diharapkan mampu menjadi tempat bagi penghuninya untuk belajar
menjadi pribadi yang terarah, bertanggung jawab, dan mandiri.
Menurut Benedicte (dalam Syantikara, 2002), kemandirian
penghuni asrama terbentuk dari kebiasaan para penghuni asrama untuk
mengurus keperluan diri sendiri, seperti mencuci baju sendiri atau
membersihkan kamar sendiri. Selain itu, banyak kegiatan asrama yang dapat
meningkatkan inisiatif, serta kebebasan mahasiswi dalam berpendapat dan
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berkreasi. Kegiatan tersebut antara lain pemilihan ketua dan pengurus unit,
doa bersama, bakti sosial, dan acara rutin tahunan lainnya.
Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh
Prasetyo (2005) terhadap pelajar wanita yang tinggal di asrama dan kos,
pelajar yang tinggal di asrama kurang dapat berbuat bebas. Mereka selalu
tergantung pada orang lain untuk menentukan jadwal sehari-hari, dan
kehidupan mereka selalu dikontrol oleh peraturan yang dibuat oleh orang lain.
Oleh karena itu, para pelajar tersebut kurang dapat mengatur diri sendiri,
kurang bertanggung jawab pada diri sendiri, dan kurang mandiri.
Selain asrama, pilihan tempat tinggal lain bagi mahasiswi adalah
kos bebas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus,
1989), kos juga diartikan sebagai indekos, yang berarti menumpang tinggal
dengan membayar. Kos-kosan biasanya dimiliki oleh perorangan. Kos-kosan
memiliki beragam karakteristik dan peraturan. Salah satu bentuk kos adalah
kos bebas yang tidak diawasi oleh pemiliknya atau hanya dijaga oleh seorang
penjaga kos.
Setiap penghuni kos bebas diberi kunci masing-masing sehingga
mereka dapat keluar-masuk kos kapan saja. Kos bebas semacam ini juga tidak
memiliki jam berkunjung. Tamu pria maupun wanita diperbolehkan untuk
mengunjungi penghuni kos setiap saat, namun pada malam hari, hanya tamu
wanita yang diijinkan untuk menginap. Para penghuni kos bebas juga
diperbolehkan untuk menginap di tempat lain. Kontrol yang dihadapi oleh
penghuni kos bebas selama tinggal di kos bebas adalah dirinya sendiri. Para
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penghuni kos bebas tidak mendapatkan pengawasan dari pemilik kos ataupun
penghuni kos yang lain.
Berdasarkan wawancara peneliti terhadap beberapa mahasiswi
yang tinggal di kos bebas seperti yang telah disebutkan di atas, peraturan
yang diberikan oleh penjaga atau pemiliki kos bebas tidak seketat ketika
seorang mahasiswi tinggal di asrama. Pada umumnya, peraturan yang
diberikan oleh pemiliki kos bebas hanya berupa himbauan untuk menjaga
kebersihan atau ketenangan kos. Para mahasiswi tersebut juga tidak diberikan
jadwal kegiatan selama tinggal di kos bebas. Selain itu, para penghuni kos
bebas menentukan jadwal kegiatan bagi dirinya sendiri. Konsekuensi yang
akan dihadapi oleh seorang mahasiswi ketika melanggar peraturan di kos
bebas tidak seberat yang dialami oleh mahasiswi yang tinggal di asrama.
Ketika seorang penghuni kos bebas melakukan kesalahan, mereka hanya
sesekali mendapat teguran. Bahkan, beberapa penjaga atau pemilik kos bebas
sering memberi toleransi kepada mahasiswi yang melanggar peraturan.
Dalam penelitiannya, Prasetyo (2005) juga mengungkapkan bahwa
pelajar yang tinggal di kos bebas lebih bebas untuk menentukan peraturan dan
jadwal kegiatan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, para pelajar tersebut
tidak tergantung pada orang lain, dapat lebih mengatur dirinya, bertanggung
jawab pada dirinya sendiri, dan lebih mandiri.
Namun, kebebasan berlebihan yang dialami penghuni kos bebas
dapat mempermudah pengaruh-pengaruh negatif mendekati penghuni kos
bebas, antara lain seks bebas dan narkoba. As’ad (dalam Kurniawan, 2002)
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mengatakan bahwa belakangan ini, hubungan induk semang dan penghuni
kos hanya bersifat ekonomis, yaitu antara penjual dan konsumen, tanpa
memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada. Oleh karena itu, banyak pemilik
kos yang tidak memperhatikan perilaku atau kegiatan penghuni kos selama
tinggal di kos bebas. Jika kemandirian penghuni kos bebas belum terbentuk
sepenuhnya, maka penghuni kos bebas akan mudah terjerumus dalam
pengaruh-pengaruh negatif.
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik tempat tinggal
yang dihadapi oleh para mahasiswi yang tinggal di asrama berbeda dengan
mahasiswi yang tinggal di kos bebas. Namun, belum diketahui secara tepat
apakah perbedaan karakteristik tersebut juga menyebabkan perbedaan
kemandirian mahasisiwi yang tinggal di dalammnya. Oleh karena itu, peneliti
tertarik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemandirian antara
mahasiswi yang tinggal di asrama dan yang tinggal di kos bebas.
Dalam penelitian terdahulu milik Prasetyo (2005), peneliti ingin
melihat perbedaan kemandirian pelajar dari keluarga dengan pola asuh
demokratis yang tinggal di kos dan yang tinggal di asrama. Penelitian tersebut
menggunakan subyek pelajar usia 16-18 tahun. Berbeda dengan penelitian
terdahulu, penelitian ini ingin melihat perbedaan kemandirian antara
mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal di kos bebas.
Penelitian ini menggunakan usia remaja akhir menurut Steinberg, yaitu usia
19-22 tahun, yang dalam dunia pendidikan termasuk dalam usia mahasiswi.
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Menurut Levinson (dalam Dariyo, 2003), usia 19-22 tahun adalah
usia dimana remaja memasuki masa transisi menuju dewasa awal. Pada masa
ini, individu belum memiliki tanggung jawab penuh karena masih bergantung
secara ekonomi pada orang tua, namun individu telah mempersiapkan diri
untuk terlepas dari orang tua. Orang tua juga tidak lagi memperlakukan
individu sebagai anak yang harus selalu diawasi, tetapi mulai memperlakukan
anak sebagai orang dewasa yang mampu mengambil keputusan sendiri.
Selain itu, pada usia ini seseorang telah memasuki perguruan tinggi. Ketika
memasuki perguruan tinggi, seseorang mulai dituntut untuk memikirkan masa
depan sebagai orang dewasa, yang harus bekerja dan mencari nafkah setelah
lulus.
Hal-hal di atas memperlihatkan bahwa ketika menjadi mahasiswi,
seseorang mulai diharapkan dan diarahkan untuk hidup mandiri. Oleh karena
itu, peneliti ingin melihat apakah perbedaan karakteristik tempat tinggal akan
menyebabkan perbedaan kemandirian pada mahasiswi,

yang dalam

kehidupannya sebagai mahasiswi sudah diharapkan dan diarahkan untuk
hidup mandiri.

B. Rumusan Masalah
Masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah apakah
terdapat perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan
mahasiswi yang tinggal di kos bebas.
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan
mahasiswi yang tinggal di kos bebas.

D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis :
Memberi pengetahuan tentang perbedaan kemandirian antara
mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal di kos
bebas, yang nantinya dapat dijadikan informasi bagi penelitian serupa.
2. Praktis :
a.

Bagi orang tua
Dapat dijadikan masukan bagi orang tua untuk memperhatikan
pemilihan tempat tinggal yang dapat menunjang kemandirian anak saat
sedang merantau.

b.

Bagi Mahasiswi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para
mahasiswi ketika akan memilih tempat tinggal yang dapat menunjang
kemandirian.
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LANDASAN TEORI

A. Mahasiswi
1. Pengertian Mahasiswi
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1989)
mengartikan mahasiswi sebagai mahasiswa yang berjenis kelamin wanita.
Mahasiswa sendiri diartikan sebagai orang yang belajar di perguruan
tinggi. Rata-rata remaja di Indonesia menyelesaikan sekolah menengah
atas pada usia kurang lebih 18 tahun (Monks dkk, 2004). Setelah itu,
sebagian remaja melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Steinberg
(2002) menjelaskan bahwa batas usia remaja akhir adalah 19 hingga 22
tahun. Oleh karena itu, mahasiswi pada tahun pertama hingga tahun
keempat termasuk dalam tahap perkembangan remaja akhir.
Dalam pemilihan tempat tinggal saat merantau, mahasiswi
dituntut untuk mempertimbangkan berbagai hal antara lain menjaga
kemurnian sebagai seorang gadis dan mengembangkan pola-pola
kewanitaan (Kartono, 2006). Hal ini berkaitan dengan pandangan yang
melekat di masyarakat umum bahwa perilaku negatif, seperti hubungan
seks sebelum menikah lebih merugikan perempuan dibandingkan laki-laki.
Perempuan lebih tertekan karena perasaan bersalah, lebih cemas dalam
menghadapi masa depan terutama perkawinan, dan adanya kemungkinan
hamil di luar pernikahan (Sirsaeba, 2008). Oleh karena itu, orang tua lebih
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kaku dalam memilihkan tempat tinggal bagi mahasiswi yang merantau
supaya anak perempuan mereka tidak terjerumus dalam sesuatu yang
merugikan (FISIP, 2006).

2. Pengertian Remaja Akhir
Remaja akhir adalah remaja yang berusia antara 19 hingga 22 tahun
(Steinberg, 2002). Petro Blos (dalam Sarwono, 2007) menjelaskan bahwa
remaja akhir adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa.
Remaja akhir terjadi pada pertengahan dasawarsa yang kedua dari
kehidupan. Minat karir, pacaran, dan eksplorasi identitas sering kali lebih
menonjol di masa remaja akhir dibandingkan di masa remaja awal
(Santrock, 2007).
Levinson (dalam Dariyo, 2003) menyebut remaja akhir dengan
sebutan transisi dewasa awal, yaitu usia 17 hingga 22 tahun. Pada masa
ini, individu masih berada pada tahap remaja, namun bentuk tubuhnya
mulai tampak seperti orang dewasa. Secara mental, individu belum
memiliki tanggung jawab penuh karena masih bergantung secara ekonomi
dengan orang tua. Namun demikian, individu memiliki hasrat untuk hidup
mandiri dan lepas dari bantuan ekonomi orang tua. Untuk dapat
mewujudkan hasrat tersebut, individu mempersiapkan diri dengan cara
menimba ilmu dan keahlian melalui pendidikan formal ataupun nonformal.
Usia remaja akhir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
usia remaja akhir menurut Steinberg (2002), yaitu usia 19 hingga 22 tahun.
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3. Tugas Perkembangan Remaja Akhir
Kimmel

dan

Weiner

(1995)

menjelaskan

bahwa

tugas

perkembangan remaja akhir adalah mencapai kemandirian, yang berfokus
pada persiapan diri untuk benar-benar terlepas dari orang tua, membentuk
pribadi yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir ekonomi, dan
membentuk ideologi pribadi yang di dalamnya juga meliputi penerimaan
terhadap nilai dan sistem etik.
Berbeda dengan Kimmel, Kohlberg (dalam Papalia dkk, 2008)
mengatakan

bahwa

remaja

akhir

berada

pada

level

moralitas

postkonvensional (moralitas prinsip moral otonom) dimana remaja pada
tahap ini mulai menyadari konflik antara standar moral dan membuat
keputusan sendiri berdasarkan prinsip hak, kesetaraan, dan keadilan. Pada
tahap ini, seseorang sudah mengikuti prinsip moral internal dan dapat
memutuskan di antara standar moral yang berlawanan.
Schaie (dalam Papalia dkk, 2008) mengatakan bahwa remaja akhir
berada dalam tahap pencapaian (achieving stage) dimana remaja pada
tahap ini tidak lagi mendapat informasi bagi kepentingan mereka sendiri,
namun mereka menggunakan apa yang mereka ketahui untuk mengejar
target, seperti karir dan keluarga. Para remaja tersebut juga menggunakan
pengetahuan mereka untuk mendapatkan kompetensi dan independensi.
Selain itu, Pikunas (1976) mengatakan bahwa tugas perkembangan
remaja akhir adalah menerima keadaan fisiknya, memperoleh kemandirian
emosional, mampu mengembangkan komunikasi antar pribadi, menerima
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kemampuan dan kekuatan dirinya, serta mampu mengontrol diri sesuai
norma-norma dan nilai-nilai masyarakat.
Hampir sama dengan Pikunas, Newman dan Newman (1979)
menjelaskan bahwa tugas perkembangan remaja akhir adalah mencapai
otonomi diri, memperoleh identitas diri sesuai dengan peran kelaminnya,
mampu melakukan internalisasi moralitas, serta pemilihan karir.
Berdasarkan pernyataan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
remaja akhir memiliki tugas perkembangan untuk mencapai kemandirian,
membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir
ekonomi, membentuk ideologi pribadi yang di dalamnya juga meliputi
penerimaan terhadap nilai dan sistem etik, menerima keadaan fisiknya,
mampu mengembangkan komunikasi antar pribadi, menerima kemampuan
dan kekuatan dirinya, serta mampu mengontrol diri sesuai norma-norma
dan nilai-nilai masyarakat.

4. Ciri-ciri Remaja Akhir
Ciri-ciri remaja akhir menurut Mappiare (1982) adalah:
a. Meningkatnya stabilitas
Stabilitas mengandung pengertian bahwa remaja pada tahap ini relatif
tetap atau mantap dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Sikap
mantap dan tidak mudah terpengaruh menunjukkan kemandirian
individu (Reber dalam Mu'tadin, 2002).
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b. Meningkatnya citra diri dan sikap pandang yang realistis
Pada masa remaja awal, remaja sering memandang dirinya lebih tinggi
atau lebih rendah dari keadaan sesungguhnya. Tetapi, pada masa
remaja akhir, remaja mulai menilai dirinya sebagaimana adanya,
menghargai miliknya, keluarganya, dan orang-orang lain seperti
keadaan sesungguhnya.
c. Kematangan dalam menghadapi masalah
Kematangan ditunjukkan dengan memecahkan masalah seorang diri,
bukan dengan sikap bingung dan perilaku yang tidak efektif. Langkah
pemecahan masalah yang matang mengarahkan remaja akhir pada
penyesuaian diri dengan lingkungan yang baik. Kemampuan untuk
memecahkan masalah seorang diri dan penyesuaian diri dengan
lingkungan yang baik mengarahkan individu pada sikap mandiri.
d. Perasaan yang lebih tenang
Pada masa remaja akhir, remaja lebih tenang dalam menghadapi
masalah-masalahnya. Kemampuan berpikir yang lebih matang
membuat remaja akhir lebih tenang dalam menghadapi kekecewaankekecewaan. Selain itu, keadaan yang realistis dalam menentukan
minat, sikap, dan cita-cita mengakibatkan remaja tidak mudah kecewa
dengan kegagalan-kegagalan kecil yang dijumpai.
Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
ciri-ciri remaja akhir adalah meningkatnya stabilitas, meningkatnya citra
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diri dan sikap pandang yang realistis, kematangan dalam menghaadapi
masalah, dan perasaan yang lebih tenang.

B. Kemandirian
1. Pengertian Kemandirian
Barnadib (dalam Mu'tadin, 2002) menjelaskan bahwa kemandirian
meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau
masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu
sendiri tanpa bantuan orang lain. Kartini dan Dali (dalam Mu'tadin, 2002)
mengatakan bahwa kemandirian merupakan hasrat untuk mengerjakan
segala sesuatu bagi diri sendiri. Sedangkan, Reber (dalam Mu'tadin, 2002)
berpendapat bahwa kemandirian adalah suatu sikap otonomi dimana
seseorang secara relatif bebas dari pengaruh, penilaian, pendapat, dan
keyakinan orang lain.
Masrun dkk (1986) menyatakan bahwa kemandirian adalah suatu
sifat yang memungkinkan seseorang bertindak bebas, melakukan sesuatu
atas dorongan diri sendiri dan untuk kebutuhan sendiri, mengejar prestasi,
penuh ketekunan serta berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa
bantuan orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif dan
penuh inisiatif, mampu mengatasi persoalan yang dihadapi, mampu
mengendalikan tindakan-tindakan, mampu mempengaruhi lingkungan,
mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampun yang dimiliki,
menghargai keadaan diri dan memperoleh kepuasan atas usaha sendiri.
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Hetherington (dalam Masrun dkk, 1986) mengatakan bahwa
perilaku

mandiri

ditunjukkan

dengan

adanya

kemampuan

untuk

mengambil inisiatif, kemampuan mengatasi masalah, penuh ketekunan,
memperoleh kepuasan dari usahanya serta berkeinginan mengerjakan
sesuatu tanpa bantuan orang lain. Hampir serupa dengan pendapat
Hetherington, Lindzey dan Aronson (dalam Masrun dkk, 1986)
mengemukakan bahwa orang yang mandiri menunjukkan inisiatif dan
berusaha untuk mengejar prestasi, menunjukkan rasa percaya diri yang
besar, secara relatif jarang mencari perlindungan kepada orang lain dan
mempunyai rasa ingin menonjol. Seseorang yang mandiri juga menolak
campur tangan orang lain dalam usahanya sendiri.
Kemandirian menurut Rotter dkk (dalam Masrun dkk, 1986) berarti
perbuatan yang timbul sebagai akibat adanya internal locus of control.
Individu yang memiliki internal locus of control merasa yakin bahwa
penyebab kegagalan maupun keberhasilannya bersumber dari dirinya
sendiri, sedangkan individu yang memiliki external locus of control
meyakini bahwa pengalaman-pengalaman hidupnya adalah dari pengaruh
atau disebabkan oleh orang lain, nasib, keberuntungan dan kekuatan di luar
dirinya.
Hampir serupa dengan Rotter dkk, Davidoff (dalam Meiyanto,
1989) mengemukakan bahwa kemandirian berhubungan dengan internal
locus of control yang menunjukkan seberapa jauh orang melihat kegagalan
dan keberhasilan tergantung pada dirinya sendiri. Orang yang mandiri
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menganggap bahwa kesuksesan yang didapatkan merupakan hasil dari
usahanya, sedangkan kegagalan yang didapatkannya merupakan hasil dari
kekurang-mampuannya.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan
bahwa kemandirian merupakan suatu kemampuan untuk melakukan
sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain, kemampuan berinisiatif,
kemampuan mengatasi masalah, kemampuan untuk menyesuaikan diri
secara aktif dengan lingkungan, penuh ketekunan, menghargai diri sendiri,
bebas dari pengaruh orang lain, memperoleh kepuasan atas usaha sendiri,
dan yakin bahwa penyebab kegagalan maupun keberhasilannya bersumber
dari dirinya sendiri (internal locus of control).

2. Aspek-Aspek Kemandirian
Masrun dkk (1986) membagi aspek kemandirian menjadi lima
yaitu:
a. Bebas
Aspek ini ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak
sendiri, bukan karena orang lain dan tidak tergantung pada orang lain.
Kebebasan juga dapat diartikan sebagai tiadanya paksaan atau
kekangan dari pihak lain sehingga individu bebas melakukan atau
memutuskan sesuatu yang dikehendaki.
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b. Ulet
Aspek ini ditunjukkan dengan adanya usaha untuk mengejar prestasi,
penuh

ketekunan,

merencanakan

serta

mewujudkan

harapan-

harapannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus,
1989) mengartikan ulet sebagai sikap tidak mudah putus asa disertai
kemauan keras untuk mencapai tujuan dan cita-cita, adanya ketabahan
dan kekerasan hati, kecakapan dan kegiatan yang bersungguh-sungguh,
serta ketahanan berjuang.
c. Inisiatif
Aspek ini mencakup kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara
original, kreatif dan penuh inisiatif, tanpa menunggu perintah dari orang
lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1989)
mengartikan inisiatif sebagai usaha (tindakan) yang mula-mula atau
prakarsa.
d. Pengendalian dari dalam (internal locus of control)
Aspek ini meliputi perasaan mampu untuk mengatasi masalah yang
dihadapi,

kemampuan

untuk

mengendalikan

tindakannya

serta

kemampuan mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri. Davidoff
(dalam Meiyanto, 1989) mengemukakan bahwa internal locus of
control menunjukkan seberapa jauh orang melihat kegagalan dan
keberhasilan

tergantung

pada

dirinya

sendiri.

Individu

yang

menggunakan pengendalian dari dalam akan mematuhi norma sosial
karena keinginan untuk menjadi individu yang baik secara sosial dan
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yang teratur.

Sebaliknya, individu yang menggunakan pengendalian dari luar akan
mematuhi norma sosial karena rasa takut terhadap hukuman atau
keinginan untuk mendapatkan imbalan sosial (Gunarsa, 2004).
e. Kemantapan diri
Aspek ini mencakup rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri,
menerima dirinya dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Rasa
percaya diri (self confidence) secara sederhana dikatakan sebagai suatu
keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya
dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk mencapai
berbagai tujuan didalam hidupnya (Hakim, 2002). Kemantapan diri
juga mengandung unsur pemikiran yang tepat tentang kemampuan atau
kualitas dirinya, berpikir positif mengenai dirinya, mempunyai tujuan
yang tepat, dan mampu menggunakan feedback untuk memperbaiki diri
(Taylor dkk, 2009).

3. Jenis-Jenis Kemandirian
Steinberg (2002) mengemukakan tiga jenis kemandirian pada
remaja, yaitu:
a. Kemandirian Emosi
Aspek ini berkaitan dengan perubahan hubungan individu, terutama
dengan orang tua. Remaja tidak bergantung pada orang lain atau
mendesak orang tua ketika sedang merasa sedih, cemas atau
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membutuhkan pengarahan. Remaja juga tidak melihat orang dewasa
sebagai orang yang serba tahu dan paling berkuasa. Selain itu, remaja
lebih senang menjalin hubungan emosional dengan teman daripada
orang tuanya. Kemudian, remaja lebih senang untuk memandang dan
berinteraksi dengan orang tuanya seperti orang lain di sekitarnya.
b. Kemandirian Berperilaku
Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk membuat suatu
keputusan sendiri dan berusaha menjalankan keputusan tersebut.
Remaja semakin meningkatkan kemampuan untuk mengambil
keputusan, melihat kemungkinan-kemungkinan jangka panjang, dan
melihat konsekuensi dari keputusan yang diambil. Selain itu, remaja
semakin mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan
sendiri di tengah pendapat-pendapat yang diberikan orang tua atau
teman sebayanya dan remaja mulai berpikir semakin abstrak.
c. Kemandirian Nilai
Aspek ini berkaitan dengan seperangkat prinsip-prinsip ideologi dan
keyakinan pada nilai-nilai sendiri. Remaja mulai mengemukakan
pendapat benar-salah, penting dan tidak penting. Remaja juga mulai
mengikuti prinsip moral internal dan dapat memutuskan di antara
standar moral yang berlawanan (Kohlberg dalam Papalia dkk, 2008).
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian
Kemandirian terbentuk melalui proses yang panjang dimana
banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemandirian selain dipengaruhi
faktor-faktor kodrati, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kemandirian dalam penelitian ini digunakan
sebagai kontrol terhadap subyek penelitian. Beberapa faktor tersebut
adalah :
a. Umur
Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah umur.
Nuryoto (1993) mengatakan bahwa semakin tinggi usia seseorang,
maka kemandiriannya juga semakin meningkat. Adanya proses belajar
akan membuat orang tersebut semakin tidak tergantung dan mampu
secara mandiri menentukan hidupnya. Papalia dkk (2009) mengatakan
bahwa pada usia 3 tahun, kemandirian dan inisiatif anak mulai
berkembang dibandingkan usia sebelumnya. Pada usia ini, anak mulai
belajar ke toilet atau makan sendiri, namun dalam banyak hal, anak
masih sangat tergantung pada orang tua. Selanjutnya, pada usia remaja,
anak diharapkan tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada orang tua,
tetapi diharapkan mulai mengembangkan kemandirian dengan baik
(Steth dan Corner dalam Johnson dan Medinnus, 1974). Oleh karena
itu, remaja mulai belajar memutuskan sendiri mengenai sesuatu yang
pantas dan benar bagi dirinya dan bertanggung jawab atas
keputusannya tersebut.
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Kontrol terhadap umur subyek dilakukan dengan cara memilih
subyek yang termasuk dalam usia remaja akhir menurut Steinberg
(2002), yaitu usia 19 hingga 22 tahun.
b. Jenis Kelamin
Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian adalah jenis
kelamin. Papalia dkk (2009) menjelaskan bahwa terdapat stereotipe
yang berkembang di beberapa budaya mengenai laki-laki dan
perempuan. Stereotipe tersebut mengatakan bahwa semua laki-laki
agresif dan mandiri, sedangkan perempuan pasif dan bergantung. Oleh
karena itu, anak laki-laki lebih banyak diberi kesempatan untuk berdiri
sendiri dan menanggung resiko, serta dituntut untuk mewujudkan
inisiatif dan originalitasnya daripada anak perempuan (Hurlock, 1994).
Sebaliknya, Mussen (dalam Monks dkk, 2004) mengatakan bahwa
sikap tergantung pada perempuan seperti diberi reinforcement, serta
proses emansipasi dan eksplorasi dihambat, sedangkan pada laki-laki
sikap eksplorasi didorong dan dituntut untuk belajar menghadapi dunia
dan mengembangkan dirinya. Perbedaan perlakuan terhadap laki-laki
dan perempuan menyebabkan adanya perbedaan pembentukan
kemandirian yang dialami oleh keduanya.
Jenis kelamin dalam penelitian ini dikontrol dengan cara
memilih subyek yang berjenis kelamin perempuan.
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c. Faktor Lingkungan
1) Lingkungan permanen.
Kemandiriran juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan
permanen. Lingkungan permanen dapat berupa pendidikan dan
pekerjaan. Pendidikan dapat diperoleh seseorang melalui dua
proses, yaitu proses pendidikan formal dan proses pendidikan
informal.

Pendidikan

formal

diperoleh

melalui

lembaga

pendidikan, sedangkan pendidikan informal melalui lingkungan
sosialnya, yaitu masyarakat.
Proses pendidikan formal lebih menekankan pentingnya
penghargaan terhadap potensi anak didik, pemberian reward, dan
penciptaan kompetisi positif. Hal-hal tersebut akan memperlancar
perkembangan kemandirian remaja (Ali dan Asrori, 2009).
Pendidikan informal yang diperoleh seseorang juga dapat
meningkatkan kemandirian dan perkembangan kesadaran diri.
Dalam proses pendidikan informal, terjadi interaksi antara individu
dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang aman,
menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk berbagai
kegiatan, dan tidak terlalu hierarkis akan merangsang dan
mendorong perkembangan kemandirian remaja (Ali dan Asrori,
2009). Lingkungan tempat tinggal termasuk dalam lingkungan
sosial kerena di dalam lingkungan tempat tinggal terkandung
serangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang bersumber dari
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kebudayaan suatu masyarakat atau komunitas yang digunakan
sebagai acuan dalam berhubungan antar manusia (Rudito, 2009).
Dalam

penelitian

ini,

lingkungan

permanen

berupa

pendidikan formal dikontrol dengan cara memilih subyek yang
berstatus sebagai mahasiswi. Status mahasiswi menandakan bahwa
subyek terikat dengan lembaga pendidikan formal. Sedangkan
lingkungan permanen berupa pendidikan informal dikontrol
dengan memilih lingkungan tempat tinggal subyek, yaitu asrama
dan kos bebas.
2) Lingkungan Tidak Permanen
Lingkungan tidak permanen adalah peristiwa-peristiwa
penting dalam hidup yang mengakibatkan terganggunya untuk
sementara waktu integritas kepribadian seseorang. Peristiwaperistiwa tersebut misalnya, perpisahan dengan orang yang
dicintai, bencana alam dan Iain-lain (Robinson dan Shaver dalam
Masrun dkk, 1986). Seseorang yang berhasil melewati peristiwaperistiwa penting tersebut dengan baik, mengatasi perasaanperasaan negatifnya,

dan tidak terpengaruh oleh keadaan

lingkungan akan terbentuk menjadi pribadi yang mantap dan
mandiri.
Lingkungan tidak permanen dikontrol dengan cara memilih
subyek yang merantau dan tinggal terpisah dari orang tua.
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5. Kemandirian Mahasiswi
Santrock (2003), menjelaskan bahwa mahasiswi yang tinggal di
kos atau asrama mengalami transisi sosial. Mereka yang sebelumnya
tinggal bersama orang tua, harus berpindah ke lingkungan yang jauh dari
orang tua. Perpindahan tersebut menuntut mahasisiwi untuk mampu
menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya yang baru.
Mappiare (1982) mengatakan bahwa remaja yang merantau
diharapkan lebih cepat stabil dan tidak mudah terpengaruh rayuan atau
propaganda orang lain dibandingkan remaja yang masih hidup bersama
orang tuanya. Hal demikian disebabkan karena remaja yang merantau
lebih berkesempatan untuk mengurusi keperluan sendiri, membuat
rencana, menyusun alternatif, mengambil keputusan sendiri serta
bertanggung jawab terhadap keputusannya.
Ketika masih tinggal bersama orang tua, mahasiswi dapat
mengandalkan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun
psikologis mereka (Hurlock, 1980). Akan tetapi, ketika tinggal di kos atau
asrama, para mahasisiwi tersebut harus mampu bertanggung jawab
terhadap dirinya sendiri. Para mahasiswi tersebut dituntut untuk hidup
mandiri karena mereka tidak dapat lagi bergantung pada orang tua untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Mereka diharapkan untuk mampu berdiri
sendiri dalam suasana kebebasan. Ikatan-ikatan afektif yang lama dalam
keluarga sedikit demi sedikit dilepaskan, lalu mulai menciptakan relasi
emosional yang baru (Kartono, 2006).
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Utomo (1982) mengatakan bahwa ciri pokok dalam dunia
mahasiswa adalah kemandirian. Ketika memasuki perguruan tinggi, dosen
lebih banyak mengharapkan mahasiswa aktif dalam mencari ilmu
pengetahuan, sementara dosen berfungsi sebagai fasilitator yang
membantu mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran

yang telah

disepakati. Para mahasiswa juga diminta untuk berfikir dalam tataran yang
lebih tinggi, menganalisa suatu persoalan dan menuliskan analisa tersebut
dalam bentuk makalah. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk
mencari sendiri sumber bacaan yang dibutuhkannya (Furchan, 2009).
Mahasiswi yang mandiri adalah mahasiswi yang mampu untuk
melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain, mampu berinisiatif,
mampu mengatasi masalah, mampu untuk menyesuaikan diri secara aktif
dengan lingkungan, penuh ketekunan, menghargai diri sendiri, bebas dari
pengaruh orang lain, memperoleh kepuasan atas usaha sendiri, dan yakin
bahwa penyebab kegagalan maupun keberhasilannya bersumber dari
dirinya sendiri (internal locus of control).

C. Jenis Tempat Tinggal
1. Asrama
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1989)
mengartikan asrama sebagai bangunan tempat tinggal bagi orang-orang
yang bersifat homogen. Orang-orang yang biasa tinggal di asrama adalah
mahasiswa atau ABRI.
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Dalam Wikipedia (2009), asrama dijelaskan sebagai sebuah
bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa
penghuni di setiap kamarnya. Para penghuni menginap di asrama untuk
jangka waktu yang lama. Asrama biasanya dimiliki oleh suatu sekolah atau
yayasan yang memiliki visi dan misi tertentu.
Benedicte (dalam Caritas Et Sapientia, 2002) menjelaskan bahwa
selain sebagai tempat tinggal, asrama juga diharapkan mampu menjadi
tempat bagi penghuninya untuk belajar menjadi pribadi yang terarah dan
bertanggung jawab. Hidup berasrama berbeda dengan hidup di kos. Maka
dalam asrama selalu terdapat aturan atau tata hidup bersama yang disusun
untuk kepentingan bersama. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan
yang telah ditetapkan, maka orang yang melanggar akan diberi sanksi.
Sanksi digunakan untuk memaksa penghuni asrama untuk melaksanakan
kewajibannya tepat waktu (Indrastuti, Sulistyawati, dan Sugiyana dalam
Caritas Et Sapientia, 2002).
Asrama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bangunan
tempat tinggal yang bersifat homogen yang dimiliki oleh sekolah atau
yayasan dengan visi dan misi tertentu. Asrama memiliki jam berkunjung
yang sudah ditentukan. Tamu tidak diperbolehkan memasuki asrama di
luar jam berkunjung dan tidak diperbolehkan untuk menginap. Para
penghuni asrama dilarang keluar asrama, kecuali pada jam bebas atau
seijin pengawas asrama. Para penghuni juga dilarang untuk menginap di
tempat lain tanpa seijin pengawas asrama, dan hanya diperbolehkan pada
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saat jadwal menginap. Mahasiswi yang tinggal di asrama dikontrol oleh
beberapa pengawas asrama dan teman sesama penghuni asrama. Setiap
pelanggaran yang dilakukan oleh seorang penghuni asrama akan
mendapatkan teguran atau hukuman.

2. Kos Bebas
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus,
1989) kos diartikan sama dengan indekos, yang berarti menumpang tinggal
dengan membayar. Rumah kos biasa diidentikan dengan rumah atau
tempat tinggal sementara yang dimiliki oleh perseorangan dan disewakan
kepada pengguna dengan waktu dan sistem pembayaran tertentu dalam
jangka waktu mingguan, bulanan ataupun tahunan.
Christian (2008) mengatakan bahwa belakangan ini, banyak
bermunculan kos-kosan yang tidak diawasi secara langsung oleh pemilik.
Bahkan, ada yang menawarkan kebebasan mutlak, yakni bisa keluar masuk
tanpa batas waktu, bahkan boleh menerima tamu di dalam kamar hingga
menginap (Anggraina, 2009). Kos semacam ini disebut dengan kos bebas.
Kos bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat
tinggal sementara yang disewakan, dimiliki oleh perorangan, yang setiap
penghuninya diberi kunci masing-masing sehingga mereka dapat keluarmasuk kos kapan saja. Kos bebas juga tidak memiliki jam berkunjung.
Tamu pria maupun wanita diperbolehkan untuk mengunjungi penghuni
kos setiap saat, namun pada malam hari, hanya tamu wanita yang diijinkan
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untuk menginap. Para penghuni kos bebas juga diperbolehkan untuk
menginap di tempat lain. Kontrol yang dihadapi oleh penghuni kos bebas
selama tinggal di kos bebas adalah dirinya sendiri. Para penghuni kos
bebas tidak mendapatkan pengawasan dari pemilik kos ataupun penghuni
kos yang lain. Ketika seorang penghuni kos bebas melanggar peraturan,
pemilik atau penjaga kos bebas tidak selalu memberi hukuman.

D. Perbedaan Kemandirian antara Mahasiswi yang Tinggal di Asrama dan
yang Tinggal di Kos
Mahasiswi

pendatang

dari

berbagai

daerah

di

Indonesia

membutuhkan tempat tinggal sementara selama mereka menuntut ilmu di
Yogyakarta. Oleh karena itu, sebagian besar mahasiswi memilih untuk tinggal
di asrama atau kos bebas. Mahasiswi yang tinggal di asrama dan kos bebas
dituntut untuk hidup mandiri karena mereka hidup terpisah dari orang tua.
Selain itu, pada umumnya, mahasiswi tahun pertama hingga tahun keempat
termasuk dalam usia remaja akhir sehingga mereka juga memiliki tugas
perkembangan untuk mencapai kemandirian (Kimmel dan Weiner, 1995).
Kemandirian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor
tersebut antara lain usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Salah satu faktor
lingkungan menurut Masrun dkk (1986) adalah pendidikan, baik formal
maupun informal. Pendidikan formal didapat seseorang melalui lembagalembaga pendidikan, sedangkan pendidikan informal didapat seseorang
melalui interaksi dengan masyarakat sekitar atau lingkungan sosial. Interaksi
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mahasiswi dengan karakteristik lingkungan tempat tinggal, seperti asrama dan
kos bebas merupakan faktor yang mempengaruhi kemandirian, yaitu faktor
lingkungan sosial.
Asrama merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang
dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya. Asrama memiliki
peraturan yang ketat. Tamu tidak diperbolehkan memasuki asrama di luar jam
berkunjung dan tidak diperbolehkan untuk menginap. Para penghuni asrama
juga dilarang untuk menginap di tempat lain tanpa seijin pengawas asrama,
dan hanya diperbolehkan pada saat jadwal menginap. Setiap pelanggaran
yang dilakukan oleh seorang penghuni asrama akan mendapatkan teguran
atau hukuman. Mahasiswi yang tinggal di asrama dikontrol oleh beberapa
pengawas asrama dan teman-teman sesama penghuni asrama.
Benedicte (dalam Caritas Et Sapientia, 2002) menjelaskan bahwa
asrama tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga diharapkan mampu
menjadi tempat bagi penghuninya untuk belajar menjadi pribadi yang terarah,
bertanggung jawab, dan mandiri. Kemandirian penghuni asrama terbentuk
dari kebiasaan para penghuni asrama untuk mengurus keperluan diri sendiri,
seperti mencuci baju sendiri atau membersihkan kamar sendiri. Selain itu,
beberapa kegiatan yang dilakukan oleh asrama seperti pemilihan ketua dan
pengurus unit, doa bersama, bakti sosial, dan acara rutin tahunan lainnya juga
membantu mahasiswi untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan
inisiatif. Menurut Masrun dkk (1986), kebebasan dan inisiatif merupakan
aspek kemandirian.
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Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh
Prasetyo (2005) terhadap pelajar wanita usia remaja akhir yang tinggal di
asrama dan kos, pelajar yang tinggal di asrama kurang dapat berbuat bebas.
Mereka selalu tergantung pada orang lain untuk menentukan jadwal seharihari, dan kehidupan mereka selalu dikontrol oleh peraturan yang dibuat oleh
orang lain. Oleh karena itu, para pelajar tersebut kurang dapat mengatur diri
sendiri, kurang bertanggung jawab pada diri sendiri, dan kurang mandiri.
Berbeda dengan asrama, kos bebas biasanya dimiliki oleh
perorangan. Kos bebas tidak diawasi oleh pemiliknya atau hanya dijaga oleh
seorang penjaga kos. Setiap penghuni kos bebas dapat keluar-masuk kos
kapan saja. Tamu pria maupun wanita diperbolehkan untuk mengunjungi
penghuni kos setiap saat, namun pada malam hari, hanya tamu wanita yang
diijinkan untuk menginap. Para penghuni kos bebas juga diperbolehkan untuk
menginap di tempat lain. Ketika seorang penghuni kos bebas melakukan
pelanggaran, mereka hanya sesekali mendapat teguran. Bahkan, beberapa
penjaga atau pemilik kos bebas sering memberi toleransi kepada mahasiswi
yang melanggar peraturan. Kontrol yang dihadapi oleh penghuni kos bebas
selama tinggal di kos bebas adalah dirinya sendiri.
Dalam penelitiannya, Prasetyo (2005) juga mengungkapkan bahwa
pelajar yang tinggal di kos bebas lebih bebas untuk menentukan peraturan dan
jadwal kegiatan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, para pelajar tersebut
tidak tergantung pada orang lain, dapat lebih mengatur dirinya, bertanggung
jawab pada dirinya sendiri, dan lebih mandiri.
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Namun, kebebasan berlebihan yang dialami penghuni kos bebas
dapat mempermudah pengaruh-pengaruh negatif mendekati penghuni kos
bebas, antara lain seks bebas dan narkoba. Belakangan ini, hubungan induk
semang dan penghuni kos hanya bersifat ekonomis yaitu antara penjual dan
konsumen, tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada (As’ad dalam
Kurniawan, 2002). Oleh karena itu, banyak pemilik kos yang tidak
memperhatikan perilaku atau kegiatan penghuni kos selama tinggal di kos
bebas. Jika kemandirian penghuni kos bebas belum terbentuk sepenuhnya,
maka penghuni kos bebas akan mudah terjerumus dalam pengaruh-pengaruh
negatif.
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik asrama dan
kos bebas mempengaruhi kemandirian mahasiswi yang tinggal di dalamnya.
Namun, belum diketahui secara tepat perbedaan kemandirian antara
mahasiswi yang tinggal di asrama dengan mahasiswi yang tinggal di kos
bebas.

E. Hipotesis
Ada perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di
asrama

dengan

mahasiswi

yang

tinggal

di

kos

bebas.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Penelitian ini
disebut penelitian komparatif karena dapat menemukan perbedaan benda,
orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik-kritik terhadap orang atau kelompok
(Arikunto, 2004). Penelitian ini ingin melihat perbedaan kemandirian antara
mahasiswi yang tinggal di asrama dan yang tinggal di kos bebas.

B. Identifikasi Variabel
1. Variabel bebas

: tempat tinggal (asrama dan kos bebas)

2. Variabel tergantung

: kemandirian

C. Definisi Operasional
1. Tempat Tinggal
Tempat tinggal terdiri atas :
a. Asrama, yaitu tempat tinggal yang bersifat homogen, dimiliki oleh
suatu yayasan dengan visi dan misi tertentu, serta memiliki peraturan
dan kontrol yang ketat.
b. Kos Bebas, yaitu tempat tinggal sementara yang disewakan, dimiliki
oleh perorangan, yang di dalamnya terdapat peraturan dan kontrol yang
longgar.

34
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Tempat tinggal mahasiswi diketahui melalui data demografis yang
diisikan oleh subyek pada bagian identitas diri skala kemandirian yang
diberikan.

2. Kemandirian
Kemandirian didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk
melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain, kemampuan
berinisiatif,

kemampuan

mengatasi

masalah,

kemampuan

untuk

menyesuaikan diri secara aktif dengan lingkungan, penuh ketekunan,
menghargai diri sendiri, bebas dari pengaruh orang lain, memperoleh
kepuasan atas usaha sendiri, dan yakin bahwa penyebab kegagalan
maupun keberhasilannya bersumber dari dirinya sendiri (internal locus of
control). Tingkat kemandirian subyek diketahui melalui besarnya skor
yang diperoleh pada skala kemandirian. Semakin tinggi skor total yang
diperoleh, semakin tinggi pula kemandirian subyek. Sebaliknya, semakin
rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin rendah pula
kemandirian subyek.
Kemandirian meliputi aspek-aspek :
a.

Bebas
Indikator aspek bebas adalah :
1) Tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri
2) Tidak tergantung pada orang lain
3) Tidak ada paksaan atau kekangan dari pihak lain
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4) Dapat melakukan atau memutuskan sesuatu yang dikehendaki
b.

Ulet
Indikator aspek ulet adalah :
1) Usaha untuk mengejar prestasi
2) Penuh ketekunan
3) Merencanakan serta mewujudkan harapan-harapan
4) Tidak mudah putus asa
5) Kemauan keras untuk mencapai tujuan dan cita-cita
6) Ketabahan dan kekerasan hati
7) Cakap dan bersunguh-sungguh
8) Ketahanan berjuang

c.

Inisiatif
Indikator aspek inisiatif adalah :
1) Berpikir dan bertindak original
2) Kreatif
3) Inisiatif, tanpa menunggu perintah dari orang lain
4) Usaha yang mula-mula atau prakarsa

d.

Pengendalian dari dalam (internal locus of control)
Indikator aspek pengendalian dari dalam (internal locus of control)
adalah :
1) Mampu mengatasi masalah yang dihadapai
2) Mampu mengendalikan tindakan
3) Mampu mempengaruhi lingkungan atas usaha sendiri
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4) Melihat kegagalan dan keberhasilan tergantung pada diri sendiri
5) Mematuhi norma sosial karena keinginan untuk menjadi individu
yang baik secara sosial, bukan karena takut terhadap hukuman
e.

Kemantapan diri
Indikator aspek kemantapan diri adalah :
1) Percaya pada kemampuan diri sendiri
2) Menerima diri sendiri
3) Memperoleh kepuasan atas usaha sendiri
4) Keyakinan terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki
5) Merasa mampu mencapai berbagai tujuan dalam hidup
6) Pemikiran yang tepat tentang kemampuan atau kualitas diri
7) Mempunyai tujuan yang tepat
8) Mampu menggunakan feedback untuk memperbaiki diri

Kemandirian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :
a.

Kemandirian Emosi
Indikator jenis kemandirian emosi adalah :
1) Tidak bergantung pada orang dewasa saat sedang sedih, cemas,
atau membutuhkan pengarahan
2) Tidak melihat orang dewasa sebagai orang yang serba tahu dan
paling berkuasa
3) Lebih senang menjalin hubungan emosi dengan teman
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4) Memandang dan berinteraksi dengan orang tua seperti orang lain di
sekitarnya
b.

Kemandirian Berperilaku
Indikator jenis kemandirian berperilaku adalah :
1) Mampu membuat keputusan sendiri
2) Berusaha menjalankan keputusan yang sudah dibuat
3) Melihat kemungkinan- kemungkinan jangka panjang
4) Melihat konsekuensi dari keputusan yang diambil
5) Mampu membuat keputusan ditengah pendapat-pendapat orang
lain
6) Berpikir semakin abstrak

c.

Kemandirian Nilai
Indikator jenis kemandirian nilai adalah :
1) Prinsip-prinsip ideologi dan keyakinan pada nilai-nilai sendiri
2) Mampu mengemukakan pendapat benar-salah
3) Mampu memilih antara hal yang penting dan tidak penting
4) Mulai mengikuti prinsip moral internal
5) Dapat memutuskan diantara standar moral yang berlawanan

D. Subyek Penelitian
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive
sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan subyek dengan
kriteria tertentu. Tujuan tersebut didasarkan atas ciri atau sifat yang erat
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keterkaitannya dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi,
2000).
Ciri-ciri subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Mahasiswi yang tinggal di asrama :
a. perempuan
b. termasuk dalam tahap perkembangan remaja akhir (19-22 tahun)
c. tinggal di asrama
d. berstatus sebagai mahasiswi
2. Mahasiswi yang tinggal di kos bebas :
a. perempuan
b. termasuk dalam tahap perkembangan remaja akhir (19-22 tahun)
c. tinggal di kos bebas
d. berstatus sebagai mahasiswi

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah skala, yaitu skala kemandirian. Model skala yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah model skala Likert. Model ini merupakan metode
penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai
dasar penentuan nilai skalanya (Gable dalam Azwar, 2004).
Subyek

akan

diminta

untuk

menyatakan

kesesuaian

atau

ketidaksesuaiannya terhadap isi pernyataan dalam empat macam kategori
jawaban, yaitu ”sangat sesuai” (SS), ”sesuai” (S) ”tidak sesuai” (TS) dan
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”sangat tidak sesuai” (STS). Menurut Azwar (2004), tidak diberikannya
alternatif jawaban tengah atau netral dengan tujuan untuk menghindari
adanya responden yang ragu-ragu dalam menjawab sehingga kemudian
memilih jawaban tengah atau netral, serta agar responden dapat lebih tegas
dalam memilih dan menentukan jawaban tanpa menggiringnya ke arah
jawaban tengah. Perrnyataan dalam skala ini terdiri dari pernyataan favorable
dan unfavorable. Pemberian skor pada item favorable bergerak dari 4 (SS), 3
(S), 2 (TS), sampai dengan 1 (STS), sedangkan pada item unfavorable skor
bergerak dari 1 (SS), 2 (S), 3 (TS), hingga 4 (STS).

Tabel 1
Blue Print Skala Kemandirian Sebelum Uji Coba
Jenis
Aspek

Emosi

Berperilaku

Nilai

Fav

Unfav

Fav

Unfav

Fav

Unfav

Kebebasan

1, 31

16, 46

6, 36

21, 51

11, 41

26, 56

Ulet

2, 32

17, 47

7, 37

22, 52

12, 42

27, 57

Inisiatif

3, 33

18, 48

8, 38

23, 53

13, 43

28, 58

Pengendalian

4, 34

19, 49

9, 39

24, 54

14, 44

29, 59

5, 35

20, 50

10, 40

25, 55

15, 45

30, 60

dari dalam
Kemantapan
diri
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F. Validitas, Reliabilitas dan Seleksi Item Alat Ukur
1. Validitas
Validitas yang digunakan dalam alat ukur penelitian ini adalah
validitas isi. Validitas suatu alat ukur berkaitan dengan permasalahan
apakah alat itu dapat mengukur secara tepat apa yang akan diukur.
Validitas isi diperoleh melalui professional judgement yang dilakukan oleh
dosen pembimbing skripsi selama proses pembuatan penelitian ini.

2. Reliabilitas
Reliabilitas (keajegan, konsistensi, kestabilan) pada dasarnya
menunjukkan pada konsep sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat
dipercaya (Azwar, 2009). Analisa reliabilitas dalam penelitian ini
diperoleh melalui teknik koefisien Alpha dari Cronbach dalam program
SPSS 17.0 for windows. Butir-butir yang diukutsertakan dalam uji
reliabilitas hanyalah butir-butir yang lolos dalam konsistensi internal.
Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas (rxx’) yang angkanya
berkisar dari 0,00 – 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitasnya, berarti
semakin tinggi pula tingkat kepercayaan hasil pengukuran alat tersebut
bagi kelompok subyek yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari pengujian
reliabilitas terhadap 38 item yang lolos dalam konsistensi internal adalah
0,939.
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3. Seleksi Item
Seleksi item dilakukan dengan tujuan untuk memilih item-item
yang baik dan berkualitas. Hanya item yang mempunyai kualitas baik yang
boleh digunakan dalam skala penelitian, sedangkan item yang tidak
mempunyai kualitas baik harus disingkirkan atau direvisi kembali. Seleksi
item dilakukan dengan cara uji coba alat ukur atau biasa disebut tryout.
Pengujian data diskriminasi item menghendaki dilakukannya komputasi
koefisien korelasi antara distribusi skor item dengan suatu kriteria yang
relevan, yaitu distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan
menghasilkan koefisien korelasi item total (rix) yang dikenal dengan
sebutan Parameter Daya Beda Item (Azwar, 2009). Penghitungan koefisien
korelasi item total menggunakan program SPSS 17.0 for windows.
Batasan

yang

digunakan

sebagai

kriteria

pemilihan

item

berdasarkan korelasi item total adalah (rix) ≥ 0,300. Semua item yang
mencapai koefisien minimal 0,300 dianggap memiliki daya beda yang
memuaskan dan dapat digunakan, sedangkan item yang memiliki koefisien
korelasi kurang dari 0,300 dinyatakan gugur (Azwar, 2004).
Hasil seleksi item tahap pertama menghasilkan korelasi item total
antara –0,043 sampai 0,665 dengan nilai Cronbach’s Alpha 0,937.
Berdasarkan seleksi item tahap ini, diperoleh item-item yang gugur karena
memiliki korelasi item total kurang dari 0,300. Item-item tersebut adalah
item nomor 4, 9, 14, 16, 26, 31, 41, 49, 54, dan 58. Pada tahap kedua,
dihasilkan korelasi item total antara 0,297 sampai 0,681 dengan nilai
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Cronbach’s Alpha 0,943. Item yang gugur pada tahap ini adalah item
nomor 36. Pengujian dilakukan kembali terhadap 49 item yang lolos
seleksi. Hasil seleksi item menghasilkan korelasi item total antara 0,306
sampai 0,674 dengan nilai Cronbach’s Alpha 0,943 sehingga seluruh item
tersebut dianggap memiliki kualitas yang baik.
Tabel 2
Blue Print Skala Kemandirian Setelah Uji Coba
Jenis

Emosi

Aspek

Berperilaku

Nilai

Fav

Unfav

Fav

Unfav

Fav

Unfav

Kebebasan

1

46

6

21, 51

11

56

Ulet

2, 32

17, 47

7, 37

22, 52

12, 42

27, 57

Inisiatif

3, 33

18, 48

8, 38

23, 53

13, 43

28

Pengendalian

34

19

39

24

44

29, 59

5, 35

20, 50

10, 40

25, 55

15, 45

30, 60

dari dalam
Kemantapan
diri

Setelah mendapatkan 49 item yang berkualitas baik, peneliti
mengurangi beberapa item lagi dengan tujuan menyeimbangkan item pada
tiap aspek dan jenis. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuang item
pada tiap aspek dan jenis yang mendekati korelasi item total 0,300
sehingga tiap aspek dan jenis memiliki jumlah item yang hampir sama.
Proses ini menghasilkan korelasi item total antara 0,304 sampai 0,706
dengan nilai Cronbach’s Alpha 0,939. Selanjutnya, peneliti mengurutkan
kembali nomor-nomor item dengan urutan yang baru. Melalui proses
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tersebut, tersisa 38 item yang kemudian digunakan sebagai alat ukur
penelitian.
Tabel 3
Blue Print Skala Kemandirian Setelah Modifikasi
Jenis
Aspek

Emosi

Berperilaku

Nilai

Fav

Unfav

Fav

Unfav

Fav

Unfav

1

31

4

13, 34

6

35

Ulet

2, 21

9

5

14

7, 27

36

Inisiatif

3

10, 32

24

15

8, 28

18

Pengendalian

22

11

25

16

29

19, 37

23

12, 33

26

17

30

20, 38

Kebebasan

dari dalam
Kemantapan
diri

G. Metode Analisis Data
Uji Hipotesis Penelitian
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode uji t (ttest independent sample). Metode uji t (t-test independent sample) merupakan
suatu cara untuk membandingkan dua kelompok subyek dengan mencari
perbedaan mean antara sifat keadaan atau tingkah laku dalam dua kelompok
tersebut (Hadi, 1991). Program yang digunakan untuk menguji hipotesis
dalam penelitian ini adalah program SPSS 17.0 for windows.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4-10 Oktober 2010. Sebanyak
150 eksemplar Skala Kemandirian dibagikan pada 75 mahasiswi yang tinggal
di asrama dan 75 mahasiswi yang tinggal di kos bebas. Seluruh mahasiswi
tersebut dipilih dari beberapa kos bebas dan sebuah asrama mahasiswi di
Yogyakarta.
Sebelum melakukan penelitian, peneliti memohon kesediaan
mahasiswi untuk ikut serta dalam penelitian melalui inform consent yang
terlampir dalam skala penelitian. Selanjutnya, subyek diminta untuk mengisi
identitas diri dan membaca dengan seksama petunjuk pengisian skala. Ketika
semuanya sudah jelas, barulah subyek dipersilakan untuk mengisi kolomkolom pernyataan.
Setelah melalui seleksi, tersisa 120 eksemplar yang memenuhi
kriteria penelitian. 120 eksemplar tersebut terdiri dari 60 eksemplar dari
mahasiswi yang tinggal di asrama dan 60 eksemplar dari mahasiswi yang
tinggal di kos bebas.

45
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B. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
tanggapan subjek terhadap variabel penelitian. Apakah keseluruhan
subyek penelitian memiliki kemandirian yang tinggi atau rendah. Hal ini
dilakukan dengan cara membandingkan Mean Teoritik (MT) dan Mean
Empirik (ME). Untuk mengetahui besar MT digunakan rumus sebagai
berikut :

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Mean Empiris,
sebagai berikut :
Tabel 4
Mean Empiris
Std.
Xmin

Xmax

Mean

Deviation

64

117

91.19

6.353
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Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mean empirik
kemandirian lebih kecil daripada mean teoritik (91,19 < 95). Hal ini
berarti bahwa rata-rata subyek penelitian memiliki tingkat kemandirian
yang rendah.

2. Deskripsi Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswi usia remaja akhir
yang tinggal di asrama dan kos bebas di Yogyakarta. Karakteristik
subyek penelitian dapat diketahui melalui analisis persentase berikut ini:
a. Persentase Subyek Berdasarkan Usia
Tabel 5
Persentase Subyek Berdasarkan Usia
Usia

Frekuensi

Persentase

19 tahun

38

31,7 %

20 tahun

26

21,7 %

21 tahun

28

23,3 %

22 tahun

28

23,3 %

Total

120

100 %
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b. Persentase Subyek Berdasarkan Tempat Tinggal
Tabel 6
Persentase Subyek Berdasarkan Tempat Tinggal
Tempat Tinggal

Frekuensi

Persentase

Asrama

60

50 %

Kos Bebas

60

50 %

Total

120

100 %

c. Persentase Subyek Berdasarkan Lama Tinggal
Tabel 7
Persentase Subyek Berdasarkan Lama Tinggal
Lama Tinggal

Frekuensi

Persentase

1 tahun

38

31,7 %

2 tahun

26

21,7 %

3 tahun

27

22,5 %

4 tahun

29

24,1 %

Total

120

100 %

3. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Sebelum melakukan uji-t, peneliti melakukan uji normalitas
untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data penelitian. Uji
normalitas yang digunakan adalah uji One-Sample Kolmogorov
Smirnov dalam program SPSS for windows versi 17.0 terhadap 38
item.
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Tabel 8
Hasil Uji Normalitas
Variabel

Nilai K-SZ

p>0,05

Keterangan

Kemandirian

1,285

0,074

Normal

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, dihasilkan
koefisien Kolmogorov-Smirnov Z (K-SZ) sebesar 1,285 dengan p
sebesar 0,074. Distribusi data pada variabel kemandirian mempunyai
nilai signifikansi atau probabilitas (p) lebih besar dari 0,05 (p >0,05).
Hal ini berarti bahwa distribusi data penelitian mengikuti distribusi
normal.

b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel
penelitian berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Jika
p > 0,05 berarti sampel penelitian mempunyai varians yang sama.
Sebaliknya, jika p < 0,05 maka sample penelitian mempunyai varians
yang berbeda.
Tabel 9
Hasil Uji Homogenitas

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.231

1

118

.269
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Dari hasil analisis terhadap 38 item penelitian, didapatkan nilai
signifikansi sebesar 0,269 yang berarti bahwa sampel penelitian
mempunyai varians yang sama.

4. Uji Hipotesis
Pengujian

hipotesis

dilakukan

dengan

Independent Sample t- test, program SPSS versi 17.0

menggunakan
for windows.

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada perbedaan
kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi
yang tinggal di kos bebas.
Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh nilai t = -0,329
dengan probabilitas 0,743. Karena p > 0,05, maka dinyatakan bahwa
hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan
kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi
yang tinggal di kos bebas.
Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis

total

Std. Error

t

Status

N

Mean

Std. Deviation

Mean

hitung

P

Asrama

60

91.00

6.522

.842

-.329

.743

Kos Bebas

60

91.38

6.228

.804

-.329

.743
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C. Pembahasan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan
mahasiswi yang tinggal di kos bebas. Hasil analisis data dalam penelitian ini
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang
tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal di kos bebas. Hal tersebut dapat
dilihat dari pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa nilai t = -0,329
dengan probabilitas 0,743 lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). Oleh karena itu,
hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kemandirian
antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal di kos
bebas ditolak.
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan
kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi yang
tinggal di kos bebas mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Hal tersebut
antara lain remaja akhir masih tergantung secara ekonomi pada orang tua,
pola asuh orang tua, kontrol moral yang dihadapi oleh penghuni kos bebas
dan adanya beberapa penghuni asrama yang berusaha untuk melanggar
peraturan dan sembunyi dari pengawasan pengawas asrama, serta
keterbatasan peneliti dalam proses penelitian.
Subyek dalam penelitian ini berusia 19-22 tahun dan termasuk
dalam tahap perkembangan remaja akhir. Levinson (dalam Dariyo, 2003)
menyatakan bahwa pada usia tersebut, remaja memasuki masa transisi
menuju dewasa awal. Pada masa ini, individu masih berada pada tahap
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remaja, namun bentuk tubuhnya mulai tampak seperti orang dewasa. Secara
mental, individu belum memiliki tanggung jawab penuh karena masih
bergantung secara ekonomi pada orang tua. Namun demikian, individu
memiliki hasrat untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, kemungkinan
kemandirian remaja akhir belum terbentuk sepenuhnya karena masih
tergantung pada orang tua. Walaupun mahasiswi tinggal di asrama atau kos
bebas, mahasiswi tersebut tidak mengalami perbedaan kemandirian karena
adanya ketergantungan yang sama pada orang tua, yaitu ketergantungan
secara ekonomi.
Berdasarkan hasil penelitian Widiana dan Nugraheni (2008) pada
beberapa remaja akhir, diketahui bahwa terdapat hubungan antara pola asuh
dengan kemandirian pada remaja. Orang tua yang terlalu banyak melarang
atau mengeluarkan kata “jangan” kepada anak tanpa disertai dengan
penjelasan yang rasional, serta cenderung sering membanding-bandingkan
anak yang satu dengan lainnya akan menghambat perkembangan kemandirian
anak. Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi
keluarganya akan mendorong kelancaran perkembangan kemandirian anak
(Ali dan Asrori, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengontrol pola
asuh subyek penelitian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa lebih
banyak subyek diasuh dengan pola asuh yang terlalu banyak melarang atau
sebaliknya dengan pola asuh yang menciptakan suasana aman. Hal ini
mungkin menyebabkan tidak terdapat perbedaan kemandirian antara
mahasiswi yang tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal di kos bebas.
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Selain hal-hal di atas, hasil penelitian mungkin disebabkan oleh
adanya kontrol moral yang dialami mahasiswi selama tinggal di kos bebas.
Prasetyo (2005) mengatakan bahwa mahasiswi yang tinggal di kos bebas
terbiasa untuk mengembangkan pengendalian dari dalam dirinya (internal
locus of control) karena mereka lebih bebas untuk menentukan peraturan bagi
diri sendiri dan kontrol yang dihadapi oleh penghuni kos bebas adalah dirinya
sendiri. Oleh karena itu, mahasiswi yang tinggal di kos lebih dapat
mengembangkan kemandirian. Akan tetapi, dalam beberapa hal, mahasiswi
berusaha untuk patuh pada peraturan masyarakat secara umum karena adanya
perasaan tidak enak pada sesama penghuni kos atau takut dianggap negatif
oleh masyarakat sekitar kos-kosan. Misalnya, melarang teman laki-laki
berada di kos hingga larut malam supaya tidak dianggap negatif oleh orang
lain.

Kontrol

moral

ini

kemungkinan

membatasi

subyek

dalam

mengembangkan internal locus of control secara bebas.
Di sisi lain, Prasetyo (2005) mengatakan bahwa para penghuni
asrama terbiasa untuk mengembangkan pengendalian dari luar dirinya
(external locus of control) karena mereka selalu dikontrol oleh peraturan yang
dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, penghuni asrama kurang mampu
mengembangkan kemandirian. Akan tetapi, tidak sedikit penghuni asrama
yang melanggar peraturan dengan cara meninggalkan asrama diluar jam yang
sudah ditentukan. Mereka juga memiliki berbagai cara untuk sembunyi dari
pengawasan pengawas asrama, misalnya dengan bekerjasama dengan
penghuni yang lain. Contoh di atas menunjukkan bahwa penghuni asrama

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

54

tidak secara penuh terbiasa dengan external locus of control. Hal ini tampak
dari adanya keinginan penghuni asrama untuk mengikuti peraturan yang
dibuat oleh dirinya sendiri, serta berusaha untuk keluar dari kontrol orang
lain.
Kedua hal di atas kemungkinan mempengaruhi hasil penelitian
karena penghuni kos bebas tidak sepenuhnya bebas menetukan peraturan dan
kontrol bagi diri sendiri, sedangkan penghuni asrama tidak sepenuhnya patuh
pada peraturan dan kontrol dari orang lain. Oleh karena itu, tidak terdapat
perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan
mahasiswi yang tinggal di kos bebas.
Pada saat membagikan skala pada mahasiswi yang tinggal di kos
bebas, peneliti membagikannya secara langsung dan menunggu hingga skala
selesai diisi. Oleh karena itu, peneliti dapat mengontrol situasi pengisian skala
dan mengawasi proses pengisian skala sehingga dapat memastikan bahwa
skala diisi secara bersungguh-sungguh. Akan tetapi, pada saat membagikan
skala pada mahasiswi yang tinggal di asrama, peneliti hanya menitipkan
seluruh skala pada salah seorang mahasiswi penghuni asrama. Hal ini
disebabkan karena peneliti tidak mendapat ijin untuk memasuki wilayahwilayah yang biasa digunakan penghuni asrama untuk beraktivitas dan
membagikan skala secara langsung. Peneliti hanya mendapat ijin untuk
membagikan skala melalui salah seorang penghuni asrama sehingga peneliti
tidak dapat mengontrol situasi dan proses pengisian skala. Keterbatasan yang
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dialami oleh peneliti tersebut kemungkinan mempengaruhi hasil penelitian
ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa nilai t = -0,329
dengan probabilitas 0,743 lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). Hasil tersebut
menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemandirian antara mahasiswi
yang tinggal di asrama dan mahasiswi yang tinggal di kos bebas.

B. Saran
1. Bagi mahasiswi yang tinggal di asrama dan kos bebas
Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan tidak terdapat
perbedaan kemandirian antara mahasiswi yang tinggal di asrama dan
mahasiswi yang tinggal di kos bebas, maka mahasiswi dapat memilih
asrama atau kos bebas sebagai tempat tinggal selama menuntut ilmu di
Yogyakarta.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan
penelitian menggunakan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemandirian
mahasiswi, yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini. Sebagai
contoh, peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang hubungan antara
kontrol moral dengan kemandirian pada mahasiswi penghuni kos bebas
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atau hubungan antara intensitas melanggar peraturan dengan kemandirian
pada mahasiswi penghuni asrama. Selain itu, jika ingin menggunakan
penelitian ini sebagai referensi, peneliti menyarankan agar peneliti
selanjutnya memperbaiki keterbatasan peneliti dalam proses penelitian ini.
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1. Verbatim Wawancara Asrama
Wawancara I
Hari, Tanggal

: Selasa, 13 April 2010

Waktu

: 16.00 WIB

Tempat

: Asrama X

Informan

:C

Penulis (P) : C, maaf yah sebelumnya aku ngerepotin. Aku butuh banyak
informasi ni tentang asramamu.
C : Iya Dev, ngga papa kok. Informasi apa aja emangnya?
P : Tinggal di asrama enak ngga, C?
C : Waduh, piye yo. Enak gak enak sih. Enaknya tu rame, kekeluargaan.
Ngga enaknya tu banyak aturan.
P : Banyak aturannya gimana?
C : Misalnya, sebelum jam setengah sepuluh udah harus di asrama. Boleh
nerima tamu cuma jam empat sampai setengah enam aja. Ngga boleh
nginep di rumah temen.
P : Oo. Ada jadwal kegiatannya ngga C di asrama?
C : Ada lah. Jam delapan sampai jam sebelas pagi sama jam tujuh sampai
jam sepuluh malam tu jam tenang. Biasanya dipakai buat belajar. Setiap
hari juga ada jam makan sama jam doa.
P : Kalau melanggar aturan diapain biasanya, C?
C : Diapain ya. Biasanya dimarahin suster atau dihukum. Kalau kelewatan
ya dilaporin sama orang tua.
P : Sama sesama temen asrama kalau melanggar aturan diapain?
C : Paling diomongin sih. Kalau ngga, ditegur sama ketua unit.
P : Oo gitu. Kamu uda pernah melanggar aturan belum, C?
C : Pernah lah.
P : Terus diapain?
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C : Kalau ketahuan ya dimarahin atau dihukum, tapi kalau ngga ketahuan ya
udah.
P : Kamu pernah melanggar aturan apa sampai dimarahin, C?
C : Biasanya ketahuan pulang malem. Kalau ngga, kamarnya berantakan.
P : Hukumannya apa?
C : Kalau waktu ketahuan pulang malem itu, pertamanya cuma diomelomelin, tapi pernah juga sampai dikunciin. Kalau waktu kamarnya
berantakan, ya cuma disuruh bersih-bersih sih.
P : Lah kalau yang ngga ketahuan itu biasanya gimana?
C : Ya kabur. Keluar diem-diem, pulangnya ngendap-ngendap. Nginep tapi
ngga bilang. Biasanya kongkalikong dulu sama anak unit. Makanya
kalau sama anak unit tu harus deket, harus baik. Tapi kalau udah
keseringan juga ditegur sih sama ketua unit. Biasanya anak-anak
ngomongin dulu terus baru deh ketua unit bertindak.
P : Oo yaya. Lengkap ni informasinya, C. Makasi yah, uda mau diganggu.
Kapan-kapan lagi yah. Hehehe
C : Oke-oke. Santai aja. Hehehe

Wawancara II
Hari, Tanggal

: Sabtu, 17 April 2010

Waktu

: 16.00 WIB

Tempat

: Asrama X

Informan

:R

P : Halo, R. Aku mau minta tolong ni.
R : Minta tolong apa, Kak?
P : Minta tolong, kamu jawab beberapa pertanyaan tentang asramamu.
Hehehe ada waktu ngga?
R : Oo. Iya, Kak. Apa pertanyaannya?
P : Di asrama peraturannya apa aja sih?
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R : Banyak, Kak. Masalah jam malam. Pintu asrama kalau Minggu sampai
Senin tutup jam setengah sepuluh. Kalau Sabtu tutup jam sepuluh. Jadi,
kalau ngga mau dikunciin harus pulang sebelum jam itu. Kalau mau
pulang telat harus ijin dulu sama Suster atau ketua unit, tapi itu juga
boleh pulang telat kalau urusan pendidikan. Jam tamu tiap sore jam
empat sampai setengah enam. Kalau Minggu jam tamunya dua kali,
pagi sama sore. Paginya jam sembilan sampai setengah sebelas, sorenya
sama kayak hari biasa. Kalau tamunya saudara atau orang tua baru
boleh datang kapan aja. Boleh nginep di tempat teman cuma untuk
urusan pendidikan, itu pun harus ijin suster sama ketua unit dan ngga
boleh sering-sering. Udah si, itu aja.
P : Kalau jadwal belajar atau jadwal makan gitu ada?
R : Jadwal belajar sih ngga ada, tapi ada jam tenang yang biasa dipakai
untuk belajar atau tidur. Itu jamnya jam delapan sampai sebelas pagi
sama jam tujuh sampai sepuluh malam. Jam makan ada. Kalau Senin
sampai Jumat jam enam sampai setengah delapan pagi, terus siangnya
jam dua belas sampai setengah dua, sorenya jam lima empat lima
sampai setengah tujuh. Kalau Sabtu beda lagi. Pagi jam tujuh sampai
delapan pagi. Siang jam dua belas sampai setengah dua. Sore jam lima
sampai jam enam. Kalau Minggu, pagi jam delapan sampai sembilan.
Siang sama sorenya sama kayak hari Senin sampai Jumat. Terus ada
lagi jam doa. Rabu malam itu Doa Rosario. Jumat pagi ada misa.
Minggu malam ibadat penutup. Buat yang agama Katolik atau yang
tugas, wajib ikut jam doa.
P : Kalau melanggar diapain sih, R?
R : Paling ditegur Suster. Kalau ngga jadi bahan omongan anak-anak lain.
Kalau udah parah baru dilaporin ke orang tua atau sampai dikeluarin.
P : Ada hukuman ngga dari Suster?
R : Ada, Kak. Paling kalau ketahuan sering pulang malam buat pacaran,
terus ngga ijin tu dikunciin. Kalau naruh motornya ngga di parkiran
kadang ban motornya dikempesin. Terus kalau kamarnya berantakan,
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barang-barangnya suka diumpetin. Kadang juga suka marahin orang di
depan orang banyak.
P : Oo gitu. Hukumannya lucu juga yah. Hehehe Ada yang pernah kabur
ngga dari asrama?
R : Banyak, Kak. Biasanya suka nyuri-nyuri keluar atau ngga pulang ke
asrama tapi ngga ijin. Atau ke kaliurang atau ke pantai, tapi ngga bilang
Suster.
P : Loh, emang kenapa kok ke kaliurang atau ke pantai harus bilang?
R : Kaliurang sama pantai itu termasuk luar kota. Prambanan juga. Kita
ngga boleh ke luar kota tanpa ijin, Kak.
P : Oo yaya. Oke deh. Sementara ini informasinya cukup. Kapan-kapan aku
nanya-nanya lagi yah, R? Hehehe Makasi banyak yah. Maaf ngerepotin.
R : Oke, Kak. Sama-sama.

Wawancara III
Hari, Tanggal

: Rabu, 21 April 2010

Waktu

: 16.00 WIB

Tempat

: Rumah milik M

Informan

:M

P : Halo, Mbak. Makasih yah uda mau direpotin. Aku mau nanya-nanya
tentang asramanya Mbak dulu ni.
M : Iya, Devi. Gak papa. Mau tanya apa?
P : Asramamu dulu tu peraturannya gimana, Mbak? Ketat atau biasa?
M : Gimana ya. Ketat, tapi karena uda biasa, jadinya biasa, Dev.
P : Peraturannya apa aja misalnya, Mbak?
M : Misalnya ada jam malam. Jadi, sebelum jam malam udah harus masuk
asrama. Ada piket asrama. Ada jam keluar asrama. Ada jam doa. Ya
gitu-gitu, Dev. Oiya, tamu cuma boleh datang pada jam-jam tertentu
aja. Ngga boleh nginep seenaknya, harus ijin.
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P : Kalau melanggar diapain, Mbak?
M : Biasanya ditegur baik-baik dulu. Kalau ngga, langsung dimarahain agak
keras gitu. Kadang malah ada yang dihukum. Kalau parah banget ya
dikeluarin.
P : Hukumannya apa?
M : Paling disuruh ngapain gitu, misalnya disuruh bersihin tempat mana.
Kalau pulangnya kemaleman, jarang-jarang sih paling ditegur. Tapi
kalau keseringan, berturut-turut gitu, dihukum lah.
P : Pernah kabur, Mbak?
M : Pernah lah. Tapi jarang banget soalnya di pintu gerbang ada satpamnya.
Kaburnya itu, pergi terus ngga pulang. Kalau keseringan nanti
satpamnya hapal. Jadi sekali-sekali aja.
P : Oo gitu. Baik lah. Makasih ya, Mbak. Kayaknya uda lumayan
informasinya. Hehe Kalau aku mau nanya-nanya lagi boleh ya, Mbak?
M : Oke-oke. Boleh kok. SMS aja, Dev.

Wawancara IV
Hari, Tanggal

: Rabu, 21 April 2010

Waktu

: 20.00 WIB

Tempat

: Telepon

Informan

:I

P : I, aku mau nanya-nanya ni tentang asramamu ni.
I : Apa, Mbak?
P : Asramamu tutup jam brapa kalau malam?
I : Setengah sepuluh, Mbak.
P : Jam kunjung tamu ada?
I : Ada.
P : Jam apa lagi yang ada?
I : Jam makan. Jam tenang atau jam istirahat. Jam doa.
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P : Ada jadwal piket?
I : Ada. Piket doa. Piket bersihin kamar mandi.
P : Menurutmu ketat ngga?
I : Ketat.
P : Pernah dihukum atau dimarahin?
I : Dihukum belum pernah. Kalau dimarahin pernah.
P : Dimarahin kenapa?
I : Karena kamarnya berantakan. Tapi itu dimarahinnya bareng-bareng satu
kamar kok.
P : Temenmu ada yang pernah dihukum?
I : Ada.
P : Dihukum apa?
I : Disuruh bersihin kamar mandi.
P : Pernah kabur ngga?
I : Ngga.
P : Kenapa?
I : Males. Kalau ketahuan malah repot. Mending ijin aja.
P : Emang kalau ketahuan diapain?
I : Ya besok-besok ngga dipercaya lagi kalau mau pergi. Nanti malah ngga
diijinin.
P : Kalau ngga kabur, tapi ijin selalu dibolehin yah?
I : Ya ngga juga. Kalau alasannya ngga jelas ya ngga boleh.
P : Emangnya alasan yang biasanya dibolehin, yang gimana?
I : Alasan pulang ke rumah, ngambil duit. Alasan nginep ke tempat kakak.
P : Oo yaya. Ya sudah kalau gitu. Makasih ya, I. Informasinya lengkap!hehe
I : Oke, Mbak. Sama-sama.
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Wawancara V
Hari, Tanggal

: Sabtu, 24 April 2010

Waktu

: 13.00 WIB

Tempat

: Kos-kosan milik teman A

Informan

:A

P : A, kamu nginep di sini?
A : Iya, Kak.
P : Boleh po?
A : Boleh. Kan udah ijin.
P : Boleh ya ijin buat nginep?
A : Boleh aja asal ngga sering-sering. Sebulan sekali gitu pasti boleh.
P : Oo gitu. Menurutmu enak ngga sih tinggal di asrama?
A : Ngga enak. Kalau boleh ngekos sih mending ngekos deh.
P : Emang kenapa kok ngga enak?
A : Ngga bebas. Ngga bisa sering-sering maen seenaknya.
P : Berati ngga betah dong tinggal di asrama?
A : Ya dibetah-betahin aja. Sebenernya tu enak. Ngga enaknya cuma kalau
pas lagi seneng maen, ngga bisa sampai puas.
P : Oo gitu. Ya udah deh. Terus kalau nginep gini, pulang kosnya kapan?
A : Besok siang.
P : Ya udah, puas-puasin deh mumpung bisa nginep. Hehehe
A : Yoi. Hehehe

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

70

2. Verbatim Wawancara Kos Bebas
Wawancara I
Hari, Tanggal

: Minggu, 18 April 2010

Waktu

: 10.00 WIB

Tempat

: Kos A

Informan

:V

P : V, kosmu ini ada jam malamnya?
V : Ngga ada.
P : Berati boleh pulang jam berapa aja?
V : Iya lah.
P : Yang punya kos di mana?
V : Di rumahnya. Ngga tau di mana, Dev.
P : Lah terus yang jaga kos sapa?
V : Ngga ada. Dulu ada tukang bersih-bersih, tapi sekarang udah ngga.
P : Cowok boleh masuk, V?
V : Boleh. Kan bebas.
P : Boleh masuk kamar juga?
V : Boleh. Asal kamarnya jangan ditutup soalnya ngga enak, nanti dikira
ngapa-ngapain.
P : Ngga enak sama sapa?
V : Sama anak-anak kos lah.
P : Cowok boleh sampai jam berapa di kos?
V : Terserah. Tapi tahu diri aja lah, jangan malam-malam juga, nanti
digerebek.
P : Oo yaya. Kalau temen cewek, boleh nginep kan?
V : Boleh.
P : Di sini ada peraturan apa gitu ngga, V?
V : Peraturan apa ya. Ngga boleh ngotorin kos. Nutup gerbang kos kalau
keluar-masuk. Udah, paling gitu-gitu doang.
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P : Pernah ada yang dimarahin ngga sama yang punya kos, V?
V : Ngga ada. Yang punya kos ngga ada kok.
P : Terus kalau ngotorin kos, ngga nutup gerbang diapain?
V : Ya paling dibilangin sama kita-kita aja. Itu kan yang buat peraturan kita
sendiri.
P : Kalau peraturan dari yang punya koa apa?
V : Paling bayar uang kos sesuai tanggal. Iuran uang listrik. Kalau ada apaapa atau ada yang rusak disuruh lapor. Gitu doang.
P : Oo yaya. Berati kosmu ini bebas ya, V?
V : Iya.

Wawancara II
Hari, Tanggal

: Selasa, 20 April 2010

Waktu

: 17.00 WIB

Tempat

: Kos G

Informan

:S

P : S, mau nanya dong tentang kosmu.
S : Nanya apa, Mbak?
P : Kosmu ada jam malamnya ngga?
S : Kalau buat anak kos ngga ada, jadi boleh pulang jam berapa aja.
P : Boleh ngga pulang?
S : Boleh.
P : Temen boleh nginep?
S : Boleh kalau cewek. Kalau cowok, hari biasa cuma sampai jam sembilan,
kalau malam minggu jam sepuluh.
P : Cowok boleh masuk kamar?
S : Boleh kok.
P : Peraturan di kosmu apa aja, S?
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S : Piket bersih-bersih kos sama kamar mandi. Bayar iuran listrik sebelum
tanggal tujuh belas. Udah.
P : Kalau melanggar peraturan diapain?
S : Ya dibilangin. Paling biasanya lupa gitu, ya udah ditagih aja.
P : Oo gitu. Oke-oke. Makasi ya infonya.
S : Sip, Mbak.

Wawancara III
Hari, Tanggal

: Rabu, 21 April 2010

Waktu

: 09.00 WIB

Tempat

: Kampus S

Informan

:I

P : I, kosmu itu bebas ngga sih?
I : Bebas.
P : Bebasnya gimana?
I : Bebas jam pulangnya kan?
P : Iya-iya. Bawa kunci sendiri-sendiri po?
I : Iya.
P : Cowok boleh masuk kamar?
I : Boleh.
P : Boleh sampai jam berapa?
I : Ngga ada jamnya sih. Tapi kalau udah malam ya mending pulang lah, ngga
enak sama yang lain.
P : Oo gitu. Ada peraturan apa di kosmu, I?
I : Mmm paling jaga kebersihan. Bayar iuran listrik. Gitu-gitu aja.
P : Kalau melanggar diapain?
I : Jarang ada yang melanggar sih, jadi ngga tahu diapain. Kalau bayar-bayar
lupa ambil duit ya bilang aja mau dibayar kapan gitu.
P : Temen cewek boleh nginep?
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I : Boleh.
P : Yang punya kos di mana, K?
I : Di rumahnya. Tapi ngga di sini.
P : Oo gitu. Ya udah, makasi yah informasinya, K. Dah, K.
I : Oke. Dah, Devi.
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3. Skala Uji Coba Kemandirian
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INFORMED-CONSENT

Yang terhormat,
Rekan-Rekan Mahasiswi
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi, saya ingin meneliti
mengenai kehidupan mahasiswi yang tinggal di kos dan di asrama. Oleh karena
itu, saya akan mengajukan pernyataan-pernyataan kepada Anda dalam bentuk
skala.
Saya menjamin kerahasiaan informasi yang Anda berikan. Saya tidak akan
mengungkap identitas Anda kepada siapa pun. Informasi yang saya peroleh dari
skala ini akan saya laporkan dalam bentuk deskripsi dan kesimpulan dalam format
skripsi dan/ atau jurnal ilmiah, tanpa mengungkap identitas Anda. Apabila
nantinya saya akan mempublikasikannya dalam bentuk buku, maka sebelumnya
saya akan meminta persetujuan dari Anda.
Anda bebas untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian
ini sebelum berpartisipasi. Anda juga bebas untuk tidak berpartisipasi dan
mengundurkan diri dari penelitian ini. Keputusan Anda untuk tidak berpartisipasi
tidak akan mempengaruhi apa pun dalam kehidupan Anda.
Bantuan Anda dalam menjawab setiap pernyataan akan sangat berarti bagi
keberhasilan penelitian ini. Atas kerjasama dan kesediaan Anda, saya
mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Devita Septiani Nursalim
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Identitas Diri
Usia
:
Tinggal di
: Rumah/Asrama/Kos (coret yang tidak perlu)
Lama tinggal :
Petunjuk :
Pahamilah setiap pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda silang (X) pada
salah satu kolom yang paling menggambarkan diri Anda!
SS

: Sangat Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

S

: Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

TS

: Tidak Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

STS

: Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Contoh :
No. Pernyataan
1.

SS

S

Saya tinggal bersama orang

X

tua.
2.

Saya tidak mudah putus

TS

X

asa.

~ Selamat Mengerjakan~

STS
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No.
Pernyataan
1.
Ketika sedang kecewa, saya dapat
menyemangati diri saya sendiri.
2.
Saat sedang bersedih, saya
berusaha keluar dari kesedihan
itu.
3.
Jika sedang bersedih, saya
berusaha untuk menemukan halhal baru yang dapat menghibur
saya.
4.
Perasaan takut yang saya rasakan
bisa jadi disebabkan oleh pikiranpikiran negatif saya sendiri.
5.
Jika sedang bersedih, saya yakin
perasaan saya akan membaik
kembali.
6.
Saya bebas menentukan kegiatan
dan waktu belajar saya.
7.
Saya tahan melakukan pekerjaan
yang membutuhkan waktu lama.
8.
Dalam suatu kegiatan, saya sering
memunculkan ide-ide yang baru.
9.
Saya membersihkan kamar agar
kamar saya bersih dan sehat
untuk ditinggali.
10. Ketika membuat keputusan, saya
selalu yakin dengan keputusan
yang saya ambil.
11.

Lebih baik saya menahan diri
untuk tidak ikut berjalan-jalan
bersama
teman-teman
saya
daripada harus berhutang.

SS

S

TS

STS
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No.
Pernyataan
12. Bagi saya, prestasi penting untuk
diperjuangkan.
13. Bagi saya, menciptakan sesuatu
yang baru adalah hal yang
penting.
14. Saya yakin bahwa kegagalan dan
keberhasilan tergantung pada
usaha sendiri.
15. Terkadang, memuji diri sendiri
adalah hal yang penting untuk
dilakukan.
16. Saya selalu membutuhkan orang
lain
untuk
memberi
saya
semangat, saat sedang kecewa
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

Saya sering larut dalam kesedihan
yang saya rasakan.
Saya tidak mampu berbuat apaapa untuk menghibur diri saat
sedang bersedih.
Ketika saya merasa takut, hal itu
disebabkan oleh orang-orang
sekitar yang menakut-nakuti saya.
Saya tidak yakin perasaan sedih
yang saya rasakan akan membaik.
Saya menuruti orang lain untuk
menentukan kegiatan dan waktu
belajar saya.
Saya tidak tekun melakukan
pekerjaan yang membutuhkan
waktu lama.
Saya lebih sering mengikuti ide
orang lain.
Saya
membersihkan
kamar
supaya dipuji oleh teman-teman
saya.
Ketika membuat keputusan, saya
sering
ragu-ragu
dengan
keputusan yang saya ambil.

SS

S

TS

STS
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No.
Pernyataan
26. Saya akan melakukan berbagai
cara, bahkan rela berhutang agar
dapat pergi bersama teman-teman
saya.
27. Saya merasa bahwa prestasi
bukan hal yang penting untuk
diperjuangkan.
28. Saya merasa bahwa menciptakan
sesuatu yang baru adalah hal
yang tidak penting.
29. Saya yakin bahwa kegagalan dan
keberhasilan tergantung pada
dukungan lingkungan sekitar dan
keberuntungan.
30. Memuji diri sendiri adalah hal
yang tidak penting.
31. Walaupun tanpa orang terdekat,
saya
dapat
melewati
permasalahan hidup saya.
32. Walaupun berat, saya berusaha
untuk menghadapi masalah dalam
hidup saya.
33. Ketika mengalami masalah dalam
hidup, saya akan mencari
berbagai
cara
untuk
menyelesaikan.
34. Jika saya kecewa, mungkin
perasaan itu dikarenakan saya
terlalu banyak berharap.
35. Seberat apapun, saya mampu
melewati masalah dalam hidup
saya.
36. Ketika dihadapkan pada dua
pilihan yang sulit, saya mampu
memutuskan sendiri.
37. Dalam membuat keputusan, saya
selalu bersungguh-sungguh dan
memikirkannya dengan matang.
38.

Saya selalu memiliki ide untuk
membuat keputusan.

SS

S

TS

STS
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No.
Pernyataan
39. Saya akan menolong teman yang
membutuhkan bantuan, walaupun
teman itu tidak pernah menolong
saya.
40. Ketika saya akan melakukan
sesuatu, saya terlebih dahulu
mempertimbangkan kemampuan
saya.
41. Walaupun sebagian besar teman
saya menggunakan HP canggih,
saya tidak akan mengganti HP
jika tidak membutuhkan.
42.

Kegagalan mendorong saya untuk
berusaha lebih baik lagi.

43.

Menyumbangkan ide pada teman
yang
sedang
mengalami
kebuntuan adalah hal yang
penting untuk dilakukan.

44.

Ketika seseorang menyalahkan
saya, hal itu membuat saya
mengintrospeksi diri.
Walaupun tidak sebaik yang
orang lain dapatkan, saya tetap
bangga dengan apa yang saya
hasilkan dari usaha saya.
Saya merasa tidak mampu
melewati permasalahan hidup,
tanpa didampingi oleh temanteman saya.

45.

46.

47.

Saya mudah frustasi ketika
menghadapi masalah yang berat.

48.

Lebih baik saya menunggu
hingga masalah saya membaik
dengan sendirinya.
Perasaan kecewa yang saya
rasakan dikarenakan perbuatan
orang lain yang tidak sesuai
harapan saya.
Saya ragu mampu melewati
masalah dalam hidup saya.

49.

50.

SS

S

TS

STS
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No.

Pernyataan

51.

Saya membutuhkan orang lain
untuk
membantu
saya
memutuskan diantara dua pilihan
yang sulit.
Dalam membuat keputusan, saya
sering
terburu-buru
dan
sembarangan.
Saya sering kesulitan menemukan
ide untuk membuat keputusan.
Saya menolong teman yang
membutuhkan bantuan jika teman
itu pernah menolong saya.
Saya sering melakukan sesuatu
tanpa memprtimbangkan apakah
saya mampu menyelesaikannya.
Saya selalu ingin mengganti HP
ketika melihat teman-teman saya
menggunakan HP yang canggih.
Kegagalan merupakan tanda
bahwa saya harus berhenti
berharap.
Ketika melihat teman yang
sedang mengalami kebuntuan,
saya merasa bukan kepentingan
saya
untuk
membantunya
mendapatkan ide.
Jika seseorang menyalahkan saya,
saya akan memusuhi orang
tersebut.
Saya tidak dapat menerima jika
orang lain mendapatkan hasil
yang lebih baik dari saya.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

SS

S

TS

STS

Periksalah kembali jawaban Anda, jangan ada yang terlewati!

~ Terima Kasih ~
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4. Analisis Data Skala Uji Coba Kemandirian
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
75

100.0

0

.0

75

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.937

60

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

item1

175.24

298.698

.324

.937

item2

175.39

294.024

.554

.936

item3

175.24

289.969

.650

.935

item4

175.07

305.820

-.043

.938

item5

175.45

296.873

.391

.936

item6

174.89

296.502

.396

.936

item7

175.71

294.372

.414

.936

item8

175.45

296.873

.391

.936

item9

175.09

300.032

.235

.937

item10

175.35

297.284

.394

.936

item11

175.33

294.495

.364

.937

item12

175.39

294.024

.554

.936
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item13

175.24

289.969

.650

.935

item14

175.00

299.946

.224

.937

item15

175.12

297.756

.339

.937

item16

176.29

298.372

.287

.937

item17

175.76

291.104

.470

.936

item18

175.13

298.333

.431

.936

item19

175.56

290.520

.572

.935

item20

175.13

298.333

.431

.936

item21

174.97

294.783

.592

.936

item22

175.79

293.305

.493

.936

item23

175.39

294.024

.554

.936

item24

175.24

289.969

.650

.935

item25

175.79

288.035

.665

.935

item26

175.04

299.634

.292

.937

item27

175.12

294.485

.461

.936

item28

175.24

296.239

.433

.936

item29

175.87

293.847

.373

.937

item30

175.36

293.396

.487

.936

item31

175.91

304.545

.008

.939

item32

175.13

295.523

.491

.936

item33

175.11

298.583

.427

.936

item34

175.39

294.024

.554

.936

item35

175.24

289.969

.650

.935

item36

175.56

298.169

.321

.937

item37

175.21

299.765

.301

.937

item38

175.45

296.116

.491

.936

item39

175.39

294.024

.554

.936

item40

175.24

289.969

.650

.935

item41

175.25

300.111

.207

.938

item42

175.25

287.381

.568

.935

item43

175.39

294.024

.554

.936

item44

175.24

289.969

.650

.935

item45

175.01

298.067

.370

.937
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item46

175.24

289.969

.650

.935

item47

175.56

295.547

.367

.937

item48

175.39

294.024

.554

.936

item49

175.73

299.982

.194

.938

item50

175.16

297.190

.493

.936

item51

175.92

297.750

.353

.937

item52

175.47

298.117

.355

.937

item53

175.44

298.466

.389

.937

item54

175.41

297.543

.284

.937

item55

175.36

298.801

.340

.937

item56

175.16

294.758

.464

.936

item57

174.99

294.662

.545

.936

item58

175.20

301.135

.187

.938

item59

175.13

294.523

.570

.936

item60

175.31

289.270

.597

.935

Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
75

100.0

0

.0

75

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.943

50
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Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

item1

146.04

254.309

.324

.943

item2

146.19

249.721

.570

.941

item3

146.04

245.931

.667

.941

item5

146.25

252.651

.390

.942

item6

145.69

252.513

.384

.942

item7

146.51

250.524

.405

.942

item8

146.25

252.651

.390

.942

item10

146.15

253.100

.389

.942

item11

146.13

250.658

.355

.943

item12

146.19

249.721

.570

.941

item13

146.04

245.931

.667

.941

item15

145.92

253.723

.324

.943

item17

146.56

247.574

.459

.942

item18

145.93

254.036

.428

.942

item19

146.36

246.693

.575

.941

item20

145.93

254.036

.428

.942

item21

145.77

250.718

.591

.941

item22

146.59

249.273

.496

.942

item23

146.19

249.721

.570

.941

item24

146.04

245.931

.667

.941

item25

146.59

244.138

.681

.940

item27

145.92

250.075

.478

.942

item28

146.04

252.336

.417

.942

item29

146.67

249.928

.368

.943

item30

146.16

249.271

.494

.942

item32

145.93

251.360

.493

.942

item33

145.91

254.680

.394

.942

item34

146.19

249.721

.570

.941

item35

146.04

245.931

.667

.941
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item36

146.36

254.288

.297

.943

item37

146.01

255.040

.318

.943

item38

146.25

251.948

.491

.942

item39

146.19

249.721

.570

.941

item40

146.04

245.931

.667

.941

item42

146.05

243.700

.574

.941

item43

146.19

249.721

.570

.941

item44

146.04

245.931

.667

.941

item45

145.81

253.775

.368

.943

item46

146.04

245.931

.667

.941

item47

146.36

252.098

.336

.943

item48

146.19

249.721

.570

.941

item50

145.96

253.498

.454

.942

item51

146.72

253.610

.344

.943

item52

146.27

253.847

.351

.943

item53

146.24

254.185

.384

.942

item55

146.16

254.488

.336

.943

item56

145.96

250.877

.454

.942

item57

145.79

250.846

.531

.942

item59

145.93

250.171

.588

.941

item60

146.11

245.583

.598

.941

Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
75

100.0

0

.0

75

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
75

100.0

0

.0

75

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.943

49

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

item1

143.28

248.312

.318

.943

item2

143.43

243.518

.579

.941

item3

143.28

239.880

.669

.941

item5

143.49

246.497

.394

.942

item6

142.93

246.631

.374

.943

item7

143.75

244.381

.409

.942

item8

143.49

246.497

.394

.942

item10

143.39

247.240

.376

.943

item11

143.37

244.724

.350

.943

item12

143.43

243.518

.579

.941

item13

143.28

239.880

.669

.941

item15

143.16

247.461

.333

.943

item17

143.80

241.838

.448

.942

item18

143.17

247.956

.426

.942

item19

143.60

240.595

.579

.941

item20

143.17

247.956

.426

.942

item21

143.01

244.716

.588

.941

item22

143.83

243.064

.504

.942

item23

143.43

243.518

.579

.941
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item24

143.28

239.880

.669

.941

item25

143.83

238.307

.674

.941

item27

143.16

244.055

.477

.942

item28

143.28

246.258

.417

.942

item29

143.91

244.059

.361

.943

item30

143.40

243.135

.499

.942

item32

143.17

245.334

.490

.942

item33

143.15

248.667

.387

.942

item34

143.43

243.518

.579

.941

item35

143.28

239.880

.669

.941

item37

143.25

249.111

.306

.943

item38

143.49

246.010

.482

.942

item39

143.43

243.518

.579

.941

item40

143.28

239.880

.669

.941

item42

143.29

237.697

.575

.941

item43

143.43

243.518

.579

.941

item44

143.28

239.880

.669

.941

item45

143.05

247.673

.369

.943

item46

143.28

239.880

.669

.941

item47

143.60

246.054

.335

.943

item48

143.43

243.518

.579

.941

item50

143.20

247.486

.449

.942

item51

143.96

247.742

.332

.943

item52

143.51

247.713

.354

.943

item53

143.48

248.172

.379

.942

item55

143.40

248.324

.339

.943

item56

143.20

244.703

.460

.942

item57

143.03

244.891

.525

.942

item59

143.17

244.172

.585

.941

item60

143.35

239.689

.594

.941
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
75

100.0

0

.0

75

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.939

38

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

item1

110.40

178.838

.304

.939

item2

110.55

174.467

.586

.937

item3

110.40

170.865

.706

.936

item6

110.05

176.889

.393

.939

item7

110.87

175.468

.398

.939

item11

110.49

175.794

.338

.940

item12

110.55

174.467

.586

.937

item13

110.40

170.865

.706

.936

item17

110.92

173.453

.432

.939

item18

110.29

178.426

.419

.939

item19

110.72

172.556

.553

.937

item20

110.29

178.426

.419

.939

item21

110.13

175.523

.593

.937
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item22

110.95

174.267

.498

.938

item23

110.55

174.467

.586

.937

item24

110.40

170.865

.706

.936

item25

110.95

170.375

.662

.936

item28

110.40

177.432

.381

.939

item29

111.03

175.026

.359

.940

item30

110.52

174.631

.476

.938

item32

110.29

176.291

.478

.938

item34

110.55

174.467

.586

.937

item35

110.40

170.865

.706

.936

item38

110.61

176.889

.467

.938

item39

110.55

174.467

.586

.937

item40

110.40

170.865

.706

.936

item42

110.41

169.705

.571

.937

item43

110.55

174.467

.586

.937

item44

110.40

170.865

.706

.936

item45

110.17

178.145

.364

.939

item46

110.40

170.865

.706

.936

item48

110.55

174.467

.586

.937

item50

110.32

178.410

.411

.939

item51

111.08

178.156

.331

.939

item56

110.32

176.031

.432

.938

item57

110.15

176.046

.503

.938

item59

110.29

174.994

.595

.937

item60

110.47

171.225

.598

.937

90

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Skala Penelitian Kemandirian
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INFORMED-CONSENT

Yang terhormat,
Rekan-Rekan Mahasiswi
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi, saya ingin meneliti
mengenai kehidupan mahasiswi yang tinggal di kos dan di asrama. Oleh karena
itu, saya akan mengajukan pernyataan-pernyataan kepada Anda dalam bentuk
skala.
Saya menjamin kerahasiaan informasi yang Anda berikan. Saya tidak akan
mengungkap identitas Anda kepada siapa pun. Informasi yang saya peroleh dari
skala ini akan saya laporkan dalam bentuk deskripsi dan kesimpulan dalam format
skripsi dan/ atau jurnal ilmiah, tanpa mengungkap identitas Anda. Apabila
nantinya saya akan mempublikasikannya dalam bentuk buku, maka sebelumnya
saya akan meminta persetujuan dari Anda.
Anda bebas untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian
ini sebelum berpartisipasi. Anda juga bebas untuk tidak berpartisipasi dan
mengundurkan diri dari penelitian ini. Keputusan Anda untuk tidak berpartisipasi
tidak akan mempengaruhi apa pun dalam kehidupan Anda.
Bantuan Anda dalam menjawab setiap pernyataan akan sangat berarti bagi
keberhasilan penelitian ini. Atas kerjasama dan kesediaan Anda, saya
mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Devita Septiani Nursalim
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Identitas Diri
Usia
:
Tinggal di
: Rumah/Asrama/Kos (coret yang tidak perlu)
Lama tinggal :
Petunjuk :
Pahamilah setiap pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda silang (X) pada
salah satu kolom yang paling menggambarkan diri Anda!
SS

: Sangat Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

S

: Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

TS

: Tidak Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

STS

: Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Contoh :
No. Pernyataan
1.

SS

S

Saya tinggal bersama orang

X

tua.
2.

Saya tidak mudah putus

TS

X

asa.

~ Selamat Mengerjakan~

STS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

Pernyataan
Ketika sedang kecewa, saya dapat
menyemangati diri saya sendiri.
Saat sedang bersedih, saya
berusaha keluar dari kesedihan
itu.
Jika sedang bersedih, saya
berusaha untuk menemukan halhal baru yang dapat menghibur
saya.
Saya bebas menentukan kegiatan
dan waktu belajar saya.
Saya tahan melakukan pekerjaan
yang membutuhkan waktu lama.
Lebih baik saya menahan diri
untuk tidak ikut berjalan-jalan
bersama teman-teman saya
daripada harus berhutang.
Bagi saya, prestasi penting untuk
diperjuangkan.
Bagi saya, menciptakan sesuatu
yang baru adalah hal yang
penting.
Saya sering larut dalam kesedihan
yang saya rasakan.
Saya tidak mampu berbuat apaapa untuk menghibur diri saat
sedang bersedih.
Ketika saya merasa takut, hal itu
disebabkan oleh orang-orang
sekitar yang menakut-nakuti saya.

12.

Saya tidak yakin perasaan sedih
yang saya rasakan akan membaik.

13.

Saya menuruti orang lain untuk
menentukan kegiatan dan waktu
belajar saya.
Saya tidak tekun melakukan
pekerjaan yang membutuhkan
waktu lama.
Saya lebih sering mengikuti ide
orang lain.
Saya membersihkan kamar supaya
dipuji oleh teman-teman saya.

14.

15.
16.

SS

S

TS

STS
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No.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

Pernyataan
Ketika membuat keputusan, saya
sering ragu-ragu dengan
keputusan yang saya ambil.
Saya merasa bahwa menciptakan
sesuatu yang baru adalah hal yang
tidak penting.
Saya yakin bahwa kegagalan dan
keberhasilan tergantung pada
dukungan lingkungan sekitar dan
keberuntungan.
Memuji diri sendiri adalah hal
yang tidak penting.
Walaupun berat, saya berusaha
untuk menghadapi masalah dalam
hidup saya.
Jika saya kecewa, mungkin
perasaan itu dikarenakan saya
terlalu banyak berharap.
Seberat apapun, saya mampu
melewati masalah dalam hidup
saya.
Saya selalu memiliki ide untuk
membuat keputusan.
Saya akan menolong teman yang
membutuhkan bantuan, walaupun
teman itu tidak pernah menolong
saya.
Ketika saya akan melakukan
sesuatu, saya terlebih dahulu
mempertimbangkan kemampuan
saya.
Kegagalan mendorong saya untuk
berusaha lebih baik lagi.
Menyumbangkan ide pada teman
yang sedang mengalami
kebuntuan adalah hal yang
penting untuk dilakukan.
Ketika seseorang menyalahkan
saya, hal itu membuat saya
mengintrospeksi diri.

SS

S

TS

STS
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No.
30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

Pernyataan
Walaupun tidak sebaik yang
orang lain dapatkan, saya tetap
bangga dengan apa yang saya
hasilkan dari usaha saya.
Saya merasa tidak mampu
melewati permasalahan hidup,
tanpa didampingi oleh temanteman saya.
Lebih baik saya menunggu hingga
masalah saya membaik dengan
sendirinya.
Saya ragu mampu melewati
masalah dalam hidup saya.
Saya membutuhkan orang lain
untuk membantu saya
memutuskan diantara dua pilihan
yang sulit.
Saya selalu ingin mengganti HP
ketika melihat teman-teman saya
menggunakan HP yang canggih.
Kegagalan merupakan tanda
bahwa saya harus berhenti
berharap.
Jika seseorang menyalahkan saya,
saya akan memusuhi orang
tersebut.
Saya tidak dapat menerima jika
orang lain mendapatkan hasil
yang lebih baik dari saya.

SS

S

TS

STS

Periksalah kembali jawaban Anda, jangan ada yang terlewati!

~ Terima Kasih ~
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6. Analisis Data Uji Normalitas
NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Total
N
Normal Parameters

120
a,,b

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Mean

91.19

Std. Deviation

6.353

Absolute

.117

Positive

.116

Negative

-.117
1.285
.074
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7. Analisis Data Uji Homogenitas
Oneway

Test of Homogeneity of Variances
Total
Levene Statistic
1.231

df1

df2
1

Sig.
118

.269

ANOVA
Total
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

4.408

1

4.408

Within Groups

4798.183

118

40.663

Total

4802.592

119

F

Sig.
.108

.743
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8. Analisis Data Uji Hipotesis
T-Test
Group Statistics
Subjek
Total

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

60

91.00

6.522

.842

2

60

91.38

6.228

.804

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances

95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig. (2F

Total Equal variances 1.231

Sig.

.269

t

-.329

df

tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

Lower

Upper

118

.743

-.383

1.164

-2.689

1.922

-.329 117.748

.743

-.383

1.164

-2.689

1.922

assumed
Equal variances
not assumed

