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PERBEDAAN TINGKAT KEMANDIRIAN MAHASISWA YANG MERANTAU DAN 

MAHASISWA YANG TIDAK MERANTAU 

Asjarul Jannah 

 Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

Asjaruljannah@gmail.com 

 

Kemandirian merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh semua orang, terlebih lagi bagi 

mahasiswa yang memilih untuk merantau dan meninggalkan tempat tinggalnya. Tujuan 

dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kemandirian pada 

mahasiswa yang merantau dan mahasiswa yang tidak merantau. Subjek dalam penelitian ini 

sebanyak 332 mahasiswa baru (166 mahasiswa merantau dan 166 mahasiswa tidak merantau) 

berdasarkan tabel Isaac. Teknik pengambilan data menggunakan accidental sampling dan 

dibagikan kepada mahasiswa baru di berbagai jurusan kampus 3 dan kampus 2 Universitas 

Muhammadiyah Malang. Analisa data yang digunakan ialah Independent Sample T-test. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini p > sig (0,05 > 0,021). Maka hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa hipotesa diterima, karena terdapat perbedaan tingkat kemandirian 

mahasiswa merantau dan mahasiswa tidak merantau, dan tingkat kemandirian mahasiswa 

merantau lebih tinggi daripada tingkat kemandirian mahasiswa tidak merantau. Hal ini dapat 

diketahui dari nilai mean (111,87 > 109, 42). 

Kata kunci : Kemandirian Mahasiswa Merantau dan Mahasiswa Tidak Merantau 

Autonomy is a behavior that must be have by everyone, especially for students who choose to 

go abroad and leave their homes. The purpose of this study to determine whether there are 

differences in the level of autonomy in wander students and do not wander students. Subjects 

in this study as many as 332 new students (166 wander students and 166 do not wander 

students) by Isaac table. Data collection techniques using accidental sampling and 

distributed to new students in various majors and college campuses 3 2 University of 

Malang. Analysis of the data used is independent sample T-test. The results obtained in this 

study p> sig (0.05> 0.021). So the results of this study concluded that the hypothesis is 

accepted, because there are differences in the level of autonomy of wander students and do 

not wander students, and the level of autonomy of wander students go abroad are higher than 

the level of autonomy of do not wander students. It can be seen from the mean (111.87> 109, 

42). 

Key words : Autonomy  of wander students and Students Not wander 
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Setiap manusia pasti ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya, terlebih 

lagi bagi siswa yang baru menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA dan sederajat. Siswa 

yang duduk di bangku SMA masuk dalam kategori remaja. Di akhir sekolah biasanya banyak 

siswa yang mencari banyak informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi dari 

sebelumnya yang akan ia tempuh nantinya, apalagi pendidikan atau jurusan yang ia minati. 

Siswa akan banyak mencari informasi mengenai tempat tinggal dan lingkungan yang akan ia 

tempati, universitas yang akan ia masuki, juga jurusan yang akan ia pilih. Informasi tersebut 

biasanya ia dapatkan dari sesama teman, website perguruan tinggi, guru, keluarga dan 

kenalan atau kakak kelasnya yang sedang menempuh kuliah. Setelah informasi terkumpul 

dan keyakinan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan  baik sudah dirasanya 

cukup, ia akan menuju tempat pendidikan yang ia inginkan meskipun tempat tersebut jauh 

dari tempat tinggalnya. ia akan rela meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi menuju 

tempat lain untuk meneruskan pendidikannya dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi 

dan baik dari yang ia dapatkan sebelumnya.  

Keinginan remaja meninggalkan tempat tinggalnya bukan semata – mata karena pendidikan 

di tempat tinggalnya tidak baik, bisa jadi di tempat ia tinggal tidak ada jurusan yang 

diminatinya atau diinginkan, ingin mengetahui lebih banyak kehidupan di luar tempat 

tinggalnya, ingin mengetahui sesuatu yang belum ia ketahui sebelumnya. Karna keinginan 

dan ketertarikan ini terkadang siswa yang baru lulus ini rela meninggalkan tempat tinggalnya 

dan pergi ke tempat yang ia tuju guna menuntut ilmu untuk mengejar mimpinya. maka dari 

itu tidak heran jika ia memilih meninggalkan tempat tinggalnya atau merantau (Irene, 2013). 

Remaja yang telah lulus dan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi bukanlah siswa 

lagi melainkan mahasiswa dan (KBBI, 1995). Dan jika mahasiswa ini pergi melanjutkan 

pendidikan tinggi di tempat lain jauh dari tempat tinggalnya dinamakan mahasiswa perantau 

atau mahasiswa yang merantau. merantau disini ialah, tempat berusaha mencari berbagai 

ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, yang hasilnya untuk menambah 

kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri, keluarga, sanak saudara dan kampung halaman. 

Kemandirian harus dimiliki oleh mahasiswa yang memilih untuk merantau agar ia dapat 

beradaptasi dengan lingkungan baru atau tempat tinggal baru di sekitarnya, teman baru dari 

berbagai daerah yang beraneka ragam budaya dan sifat. Jika mahasiswa merantau ini 

memiliki sifat mandiri, maka ia akan dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan 

dapat pula dengan cepat mengenal satu sama lain teman – temannya yang dari berbagai 

daerah tersebut. Bayangkan jika mahasiswa yang merantau tidak memiliki sifat mandiri, 

maka ia akan mendapatkan kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkugan sekitarnya, 

canggung untuk mengenal satu sama lain antar teman dan lain sebagainya. Berbeda pula 

dengan mahasiswa yang merantau yang tidak memiliki kemandirian. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2014 banyak mahasiswa yang memilih merantau 

untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Misal, di Jawa Tengah terdapat 3.600 

mahasiswa yang merantau dari berbagai suku dan daerah. Mahasiswa merantau ini berpencar 

di berbagai Universitas meliputi ; 1.200 mahasiwa merantau di Universitas Diponegoro, 

2.948 di Universitas Negeri Semarang, 50 di Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE), 30 di 

Universitas Semarang. Jumlah tersebut diketahui banyaknya mahasiswa yang merantau di 

Jawa tengah, belum lagi di tambahkan dari berbagai mahasiswa yang merantau di pulau Jawa 

lainnya. 

Telah kita ketahui bahwa remaja adalah penerus masa depan bangsa yang mempunyai berjuta 

impian dan keinginan yang mulia. Pada masa remaja ini mereka dituntut untuk 

mengembangkan bakat atau kemampuan yang dimiliki, juga dituntut untuk memiliki 
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pengetahuan yang luas dan menguasai berbagai ilmu untuk bekal di masa depannya kelak. 

Ada nilai tersendiri bagi remaja yang merantau dalam melanjutkan pendidikannya misal, 

mahasiswa yang merantau memiliki pengalaman baru di tempat perantauannya yang belum 

pasti dirasakan oleh mahasiswa yang tidak merantau, menambah wawasan baru tentang 

budaya di tempat perantauan bahkan dari teman sesama peranatauannya, merasakan suasana 

baru, pengalaman baru dan lain sebagainya (Patriana, 2007).  

Pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Forster dan Levie (2014) 

menyatakan bahwa terdapat dua alasan mengapa seseorang memilih merantau. Alasan 

tersebut karena adanya faktor internal (karena adanya keinginian dari dalam dirinya sendiri, 

tanpa adanya paksaan dari orang lain) dan faktor eksternal (karena adanya ajakan dari teman 

atau mendengar cerita terlebih dahulu dari teman atau media yang membuatnya tertarik untuk 

merantau). Selain itu, hasil wawancara dalam suatu surat kabar menyatakan bahwa terdapat 

beberapa alasan mengenai seseorang merantau dan meninggalkan tempat tinggalnya 

diantaranya ; ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan pendidikan yang layak, cinta, 

konflik daerah, daerah tempat tinggal yang rawan dengan bencana dan kekuasaan (Irawati, 

2013). Tetapi kebanyakan seseorang memilih meninggalkan tempat tinggalnya dan merantau 

karena adanya faktor internal atau keinginan dari dirinya sendiri (Baird, dkk, 2012). 

Mahasiswa memilih merantau untuk melanjutkan pendidikannya bukan semata-mata karena 

pendidikan ditempat tinggalnya tidak baik, melainkan mereka memiliki penilaian tersendiri 

pada pendidikan yang ada pada tempat tinggalnya. 

Terlepas dari alasan seseorang memilih merantau, mahasiswa yang merantau harus siap 

meninggalkan tempat tinggalnya, orangtua, teman-temannya dan lain sebagainya. Maka dari 

itu mahasiswa yang merantau dituntut untuk memiliki kemandirian agar dapat beradaptasi 

dengan lingkungan baru, suasana baru, teman baru, tempat tinggal baru dan lain sebagaianya. 

Berbeda halnya dengan mahasiswa yang tidak merantau atau menetap di daerahnya, yang 

mana jarak dari rumah menuju tempat perkuliahan tidak terlalu jauh. Mahasiswa yang tidak 

merantau tersebut masih sering dan hampir setiap hari berjumpa dengan orangtuanya dan 

juga orang-orang terdekatnya, tidak heran jika ia tidak bisa meninggalkan tempat tinggalnya 

untuk merantau. Berbeda halnya dengan mahsiswa yang memilih merantau yang harus siap 

meninggalkan apa yang telah telah dimiliki di kampung halamannya, dari sini dapat kita 

bayangkan betapa pentingnya sifat kemandirian yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang 

merantau agar ia dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan baik di tempat perantauannya 

(Irene,2013). 

Mahasiswa yang merantau terkadang merasa sedih karena harus menghabiskan waktu liburan 

di tempat perantauannya. Namun ia harus bertahan untuk menggapai apa yang diinginkan dan 

dicita-citakannya. Salah satu mahasiswa yang memilih untuk tetap berada di tempat 

perantauan ketika liburan yaitu, karena faktor ekonomi (tiket terlalu mahal), pekerjaan 

(pekerjaan yang tidak bisa ditinggal karena kontrak kerja), organisasi (memiliki jabatan dan 

tugas penting dalam organisasi), dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan mahasiswa 

yang tidak merantau, ia bisa kapan saja pulang bertemu dengan orangtua, keluarga, dan lain 

sebgaianya (Pratini, 2015). dari sini peneliti berasumsi bahwasanya mahasiswa yang 

merantau memiliki sifat kemandirian yang lebih tinggi daripada sifat kemandirian mahasiswa 

yang tidak merantau. 

Dalam Irene (2013) dari hasil wawancaranya dengan salah satu mahasiswa perantau 

Sumatera Utara menyatakan alasannya memilih untuk merantau. Alasan ia memilih merantau 

karena ia mencari pendidikan yang lebih baik, bebas dari pantauan orangtua dan dapat 

melakukan apa saja yang diinginkan, mengetahui dan mengenal budaya lain, bersosialisai dan 
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mengenal banyak teman dari berbagai daerah, juga dapat melatih kemandiriannya karena jauh 

dengan orangtua. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fleming (2002) 

menyatakan bahwa seseorang dikatakan mandiri apabila ia berani memilih untuk jauh dari 

orangtua (tidak serumah atau merantau) dan orang-orang terdekatnya, dapat menentukan 

pilihan sendiri tanpa bantuan atau campur tangan orang lain, mencari jalan keluar dari 

masalah yang sedang dihadapai, bertanggung jawab atas apa yang telah dipilihnya (berani 

mengambil resiko dari apa yang telah dilakukan), dapat mengatur perilakunya dan emosinya, 

berpikir kritis, dapat menagtur perekonomiannya,  dan lain sebagainya, Hal ini harus dimiliki 

mahasiswa yang merantau agar ia dapat tetap bertahan di tempat perantauan. Kebanyakan 

remaja merasa senang ketika jauh dari orangtua karena mereka merasa bebas mengatur gaya 

hidup mereka, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan tanpa adanya larangan 

dari orangtua. Dan ketika jauh dari orangtua pula ia dapat mencari jalan keluar dari apa yang 

dialamainya misal, saat jauh dengan orangtua ia akan mencari pekerjaan agar tetap bertahan 

hidup tanpa harus meminta bantuan atau meminta uang pada orangtua. Berbeda dengan 

mahasiswa yang menetap atau mahasiswa yang tidak merantau, Ia akan lebih sering meminta 

bantuan atau akan melibatkan orangtua, orang terdekatnya dalam menentukan keputusan atau 

pilihan dalam hidupnya. Bisa saja mahasiswa yang tidak merantau ini akan merasa cemas dan 

sedih saat jauh dengan orang-orang terdekatnya (Pradnya, 2007). 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Irene (2013) yang meneliti tentang perbedaan 

tingkat kemandirian dan penyesuaian diri mahasiswa perantau suku Batak ditinjau dari jenis 

kelamin. Hasil penelitian yang didapatkan adalah tidak adanya perbedaan antara tingkat 

kemandirian dan penyesuaian diri pada mahasiswa merantau Suku Batak berdasarkan jenis 

kelamin. Penelitian ini bertentangan dengan apa yang diutarakan Santrock bahwa anak laki-

laki lebih mandiri dari pada anak perempuan. Kemandirian bukan hanya dapat dilihat 

berdasarkan jenis kelamin, melainkan faktor usia juga mempengaruhi kemandirian seseorang 

untuk berperilaku mandiri.  

Maka dari itu peneliti mencoba melakukan penelitian mengenai perbedaan tingkat 

kemandirian mahasiswa yang merantau dan mahasiswa yang tidak merantau. Perbedaan dari 

penelitian sebelumnya terletak pada subjek, jika penelitian sebelumnya hanya mahasiswa 

batak yang merantau yang dijadikan subjek, maka peneliti menggunakan subjek yang lebih 

luas dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah memang 

ada perbedaan kemandirian yang dimiliki mahasiswa yang merantau dan mahasiswa yang 

tidak merantau? Manfaat dari penelitian ini untuk menambah wawasan dalam bidang 

psikologi klinis serta sebagai acuan bagi penelitian yang inigin meneliti terkait dengan 

kemandirian.  

 

Kemandirian 

Telah kita ketahui bahwa siswa SMA biasanya lulus di usia 17 atau 18 tahun. Pada usia ini 

kita kenal dengan sebutan remaja akhir, dimana tingkat kematangan anak mulai berkembang 

dan meningkat yang meliputi kematangan emosional, sosial dan fisik (Ali dan Asrori 2015). 

Di usia mereka adalah usia dimana mereka ingin mengenal dirinya lebih dalam, jadi pada 

usia ini remaja mulai mencoba hal-hal yang ingin dia coba untuk menemukan jati diri yang 

sebenarnya (Suntrock, 1995). Keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah 

dilakukan biasanya remaja ini akan melakukan dan mencoba. Misal, dalam dunia pendidikan 

ia ingin mencoba melanjutkan pendidikan jauh dari tempat asalnya. Keinginan ini muncul 

karena menurutnya sendiri pendidikan di kota lain lebih baik daripada pendidikan di tempat 
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tinggalnya sendiri, bahkan jurusan yang ia inginkan terkadang tidak ada atau tidak tersedia di 

tempat tinggalnya. Sehingga tidak heran jika para remaja ini rela meninggalkan tempat 

tinggalnya untuk mencari apa yang diinginkannya. 

Remaja yang sedang menempuh bangku kuliah ini sering kita sebut dengan sebutan 

mahasiswa. Beban pelajaran yang dipikulnya beban pelajaran yang ia pikul  di bangku belajar 

sebelumnya. Jika sebelumnya ia dapat menyelesaikan tugas secara kelompok atau bersamaan 

dengan teman - temannya, maka berbeda di bangku perkuliahan. Di bangku perkuliahan 

mahasiswa harus dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya baik secara 

kelompok maupun individu. Maka dari itu kemandirian harus dimiliki oleh mahasiswa yang 

merantau, jika tidak ia akan mengalami kesulitan di tempat perantauannya. 

Menurut Steinberg (2002) Mandiri adalah melakukan sesuatu atas dasar atau kemauan diri 

sendiri, yang meliputi pemikiran, perasaan sendiri dan moral sendiri tanpa adanya campur 

tangan atau ikut campur orang lain, berani mengambil resiko atau bertanggung jawab atas apa 

yang telah dipilih atau ditentukan. Dikatakan mahasiswa yang mandiri apabila ia dapat 

melakukan sesuatu berdasarkan kemauannya sendiri, menyelesaikan sendiri pekerjaan sendiri 

adaya campur tangan dari orang lain, bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

Aspek – aspek Kemandirian dan Kriteria Kemandirian 

Steinberg (2002) mengatakan bahwa, seseorang dikatakan mandiri apabila ia memiliki aspek 

– aspek seperti berikut : Aspek Emotional Autonomy yaitu kemampuan remaja dalam 

memecahkan ketergantungannya (terutama pada orangtua), dan dapat menjalin hubungan 

kekerabatan di luar rumah. Aspek Behavior Autonomy yaitu kemampuan untuk membuat 

keputusan sendiri dan menjalankannya sendiri tanpa berharap bantuan dari orang lain. Aspek 

Value Autonomy yaitu dimana remaja mulai memiliki prinsip tentang, dan dapat membedakan 

sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, dapat pula membedakan mana yang penting dan 

mana yang tidak penting. 

Karakteristik lain mengenai kemandirian yang disampaikan Suharnan (2012) dalam hasil 

pengembangan skala kemandiriannya yang menyatakan bahwa seseorang yang mandiri dapat 

dilihat dari berbagai kriteria, diantaranya ia dapat Mengambil inisiatif untuk bertidak, Orang 

yang mandiri harus memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri tanpa adanya 

paksaan dari orang lain. Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Orang yang mandiri 

mampu melihat mana yang harus dipilihnya dan mana yang harus dikerjakannya, dan yang 

mana pula yang harus dipertanggung jawabkannya. Mengendalikan aktivitas yang dilakukan, 

Orang yang mandiri mampu mengendalikan pikirannya sendiri. Ia akan emlakukan apa yang 

harusnya dilakukan tanpa harus diingatkan atau diperintahkan oleh orang lain. Menghargai 

hasil karya orang lain, Orang yang mandiri dapat menghargai hasil kerjanya sendiri maupun 

hasil kerja orang lain. Ia akan merasa puas akan apa yang telah dikerjakannya sendiri 

sekalipun itu hasil pekerjaan yang sederhana. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil kriteria kemandirian menurut Suharnan (2012) 

sebagai alat ukur penelitian yang (skala kemandirian) yang menyatakan bahwa seseorag yang 

mandiri ialah seseorang yang dapat Mengambil inisiatif untuk bertidak,, Mengendalikan 

aktivitas yang dilakukan, Menghargai hasil karya orang lain. Kriteria tersebut sudah 

seharusnya dimiliki oleh semua mahasiswa, terlebihnya mahasiswa yang merantau, jika tidak 

maka hidupnya terombang-ambing di perantauan. Berbeda halnya dengan mahasiswa yang 

tidak merantau, yang memilih melanjutkan studinya di kotanya sendiri, yang mana ia sendiri 

melibatkan orang lain dalam setiap tindakannya atau berindak, ia selalu mengharapkan 
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bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang sedang 

dihadapi.dan terkadang juga ia ingin apa yang dilakukannya dihargai oleh orang lain dan 

kurang menghargai hasil karya orang lain. 

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kemandirian 

Menurut Ali dan Asrori (2014) kemandirian bukanlah bawaan yang melekat pada diri 

individu, melainkan perkembangan dan stimulasi dari lingkungan. Faktor yang sering disebut 

sebagai korelat bagi perkembangan kemandirian seseorang ialah sebagai berikut : yang 

pertama gen atau Keturunan Orangtua yaitu sifat kemandirian yang dimiliki orangtua pasti 

akan menurun pada anaknya. Namun hal ini menjadi perdebatan bahwasanya bukan sifat 

kemandirian yang menurun, melainkan anak akan meniru orangtua berdasarkan apa yang di 

didik oleh orangtua terhadap anak.  

Faktor kemandirian yang kedua yaitu Pola Asuh Orangtua, pola asuh yang dikembangkan 

orangtua di keluarga pada anak mempengaruhi perkembangan kemandirian anak, terlebih lagi 

saat anak mulai bertambah dewasa. Terdapat beberapa macam pola asuh, diantaranya : pola 

asuh otoriter dimana keinginan anak dikendalikan oleh orangtua. Anak harus melakukan apa 

yang diinginkan dan diperintahkan oleh orantua, dan anak tidak harus menolaknya. Pola asuh 

demokratis ialah pola asuh dimana orangtua dan anak saling bertukar pikiran antara satu sam 

lainnya. Anak berhak memutuskan keinginannya dan membicarakannya dengan orangtua, 

menerima masukan dan dari orangtua dan mempertanggung jawabkan apa yan telah 

diputuskan menjadi pilihannya tersebut. Pola asuh temporizer ialah pola asuh dimana anak 

diberikan mengalami kebingunan yang disebabkan oleh orangtuanya (orangtua tidak 

mempunyai pendirian tetap). Disini terkadang orangtua menegur kesalahan anaknya, dan 

terkadang pula orangtua membiar anaknya ketika melakukan kesalahan, maka dari itu 

biasanya anak bingung akan apa yangtelah dilakukan oleh orangtuanya. Pola asuh appeasers 

(over protective) ialah pola asuh dimana orangtua sangat merasa khawatir anaknya menjadi 

tidak baik. Orangtua tersebut takut jika anaknya bergaul atau berteman dengan sembarang 

orangyang menurutnya sendiri orang tersebut kurang baik untuk berteman dengan anaknya. 

Pola asuh permitif ialah pola asuh dimana orangtua yang tidak memperhatiakan anaknya, ia 

hampir membiarkan anaknya untuk melakukan apa saja tanpa adanya kontrol darinya. 

Pemberian pola asuh ini sangatlah penting dalam membantu perkembangan anak dan 

berperilaku. Pola asuh yang benar dan tepat dapat memberikan dapak yang baik terhadap 

perkembangan anak dan sebaliknya, jika pola asuh yang diberikan tidak baik maka 

perkembangan anak pun terganggu atau kurang baik. Jadi besar kemungkinan anak yang 

kurang mandiri disebabkan oleh pola asuh yang diberikan orantua kurang baik dan kurang 

tepat.  

Faktor kemandirian yang ketiga Sistem Pendidikan Di Sekolah, proses pendidikan yang 

banyak menekankan pentingnya pemberian sangsi atau hukuman (punishment) dapat 

menghambat perkembangan kemandirian anak. Dan proses pendidikan yang lebih 

menekankan pada penghargaan potensi anak (reward) dapat menciptakan kompetisi yang 

positif dan dapat pula memperlancarkan perkembangan kemandirian pada remaja. 

Faktor kemandirian yang keempat Sistem Kehidupan Di Masyarakat, Sistem masyarakat 

yang terlalu menekan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau 

mencekam dapat menghambat perkembangan kemandirian remaja. Lingkungan masyarakat 

yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk beragai kegiatan (positif) akan 

merangsang dan mendorong berkembangnya kemandirian remaja. 
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Mahasiswa yang memilih untuk merantau besar kemungkinan memiliki kemandirian yang 

lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak merantau. Karena dengan memilih untuk 

merantau ia dapat belajar mengatur emosinya, perilakunya, mengahargai orang laim, cara 

berpikirnya, perekonomiannya dan lain sebagainya tanpa harus berpangku tangan dan 

mengaharapkan bantuan dari orang tua dan lingkungan keluarga lainnya. 

 

Kemandirian Mahasiswa Merantau dan Tidak Merantau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

Hipotesis 

Ada perbedaan tingkat kemandirian pada mahasiswa yang merantau dan pada mahasiswa 

yang tidak merantau. Dimana tingkat kemandirian mahasiswa yang merantau lebih tinggi 

daripada tingkat kemandirian pada mahasiswa yang tidak merantau. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian ilmiah yang yang sistematis terhadap bagian-bagian yang fenomena serta 

hubungan-hubungannya. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa komparasi 

atau perbedaan yang merupakan prosedur statistik untuk menguji perbedaan diantara dua 

kelompok data (merantau dan tidak merantau). Analisa perbedaan ini sering disebut uji 

signifikan. 

Mahasiswa  

 

Tidak Merantau 

 

Merantau 

Jauh dengan lingkungan keluarga 

 

Dekat dengan lingkungan keluarga 

 

- Melibatkan orang lain dalam bertindak  

- Kurang dapat mengendalikan aktivitas yang 

dilakukan dan terkadang mengharapkan bantuan 

orang lain 

- Kurang dapat meghargai hasil karya orang lain 

- Berani mengambil inisiatif sendiri 

untuk bertindak 

- Dapat mengendalikan aktivitas 

yang dilakukan 

- Menghargai hasil karya orang lain 

Tingkat Kemandirian Tinggi Tingkat Kemandirian Rendah 
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Subjek Penelitian 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru tahun ajaran baru (angkatan 

2015) semester 2, Universitas Muhammadiyah Malang. Diketahui data dari BAA (Biro 

Administrasi Akademik) jumlah keseluruhan mahasiswa yang aktif angkatan 2015 semester 1 

dan 2 adalah 7436 mahasiswa. Peneliti mengambil sampel sebanyak ±332 mahasiswa yang 

berdasarkan pada tabel Isaac dengan taraf kesalahan 5% (Sugiyono, 2014) 

Usia subjek dalam penelitian ini berusia sekitar 18 – 22 tahun (remaja akhir), dan dibagikan 

kepada mahasiswa yang merantau juga mahasiswa yang tidak merantau dengan 

menggunakan teknik accidental sampling. Pada teknik ini peneliti menanyakan sekelompok 

atau segerombolan mahasiswa yang berkumpul, bahkan individu yang bersedia untuk 

ditanyakan oleh peneliti, dengan kriteria : 

Mahasiswa merantau : mahasiswa baru yag memasuki tahun ajaran baru, laki-laki atau 

perempuan, berusia 18 – 22 tahun (remaja akhir), tidak asli Malang, berpisah dengan 

orangtua (tidak serumah/ ngekos). 

Mahasiswa yang tidak merantau :  mahasiswa baru yag memasuki tahun ajaran baru, laki-laki 

atau perempuan, berusia 18 – 22 tahun (remaja akhir), asli Malang, tidak berpisah dengan 

orangtua (masih serumah dengan orangtua atau pulang - pergi) 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Penelitian menggunakan satu variabel, yaitu kemandirian pada mahasiswa yang merantau dan 

pada mahasiswa yang tidak merantau, dimana kemandirian sendiri adalah melakukan sesuatu 

atas dasar atau kemauan diri sendiri, yang meliputi pemikiran, perasaan sendiri dan moral 

sendiri tanpa adanya campur tangan atau ikut campur orang lain, berani mengambil resiko 

atau bertanggung jawab atas apa yang telas dipilih atau ditentukan. 

Skala yang digunakan dalam penelitian adalah skala kemandirian Suharnan (2012) yang 

terdiri dari 3 aspek atau kriteria, yaitu : mengambil inisiatif untuk bertindak, mengendalikan 

aktivitas yang dilakukan, menghargai hasil kerja sendiri. Skala kemandirian ini berbentuk 

skala likert yang terdiri dari 4 skor (SS = Sangat Sesuai, S = Sesuai, TS= Tidak Sesuai dan 

STS = Sangat Tidak Sesuai) dengan tingkat kevalidan (0,328 – 0,658) dan realibitas (0,917). 

Sebelum diuji cobakan atau di try-outkan item dari skala ini terdiri dari 46 item, yang terdiri 

dari aspek mengambil inisiatif untuk bertindak sebanyak 24 item, aspek mengendalikan 

aktivitas yang dilakukan11 item dan aspek menghargai hasil kerja sendiri 12 item. Setelah 

dilakukan try-out kepada mahasiswa baru di kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang 

pada Mahasiswa merantau dan tidak merantau jurusan psikologi kelas D dan F (35 

mahasiswa asli Malang dan 35 mahasiswa tidak asli Malang) item yang valid (>0,3) pada 

aspek mengambil inisiatif untuk bertindak sebanyak 17 item, pada aspek mengendalikan 

aktivitas yang dilakukan sebanyak 8 item dan pada aspek menghargai hasil kerja sendiri 

sebanyak 10  item. Jadi, jumlah item pada skala kemandirian yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 35 item. 
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Prosedur dan Analisa Data Penelitian 

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan uji coba 

atau try out dari skala yang telah ada pada tanggal 17 Desember 2015 dan selesai pada 

tanggal 28 Januari 2016. Uji coba ini dilakukan pada mahasiswa baru jurusan Psikologi kelas 

D dan F yang dibedakan berdasarkan asal tempat tinggalnya (asli Malang dan perantau). Uji 

coba ini dilakukan untuk menentukan kelayakan skala sebagai alat ukur penelitian.  

Setelah diketahui nilai validitas dan realibitas dari skala yang telah di uji cobakan, peneliti 

menyebarkan skala penelitiannya kapada ciri – ciri subjek yang telah ditentukan di kampus 2 

dan 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini dimulai pada tanggal 2 Maret 2016 

hingga 10 April 2016.  

Dari data penelitian yang telah diperoleh, peneliti menganalisa penelitiannya menggunakan 

statistical packages for social science (SPSS) versi 21.00. Analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik komparasi Independent simple T-test, untuk 

menguji perbedaan diantara dua kelompok data (merantau dan tidak merantau).  

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil analisa SPSS (statistical packages for social science) yang dilakukan 

kepada 332 mahasiswa baru, mendapatkan hasil uji normalitas skala atau instrumen ini 

dikatakan normal apabila berada diantara ±2. Hasil uji normalitas yang diperoleh adalah nilai 

skewness : nilai standart error skewness -0,180 : 0,134 sehingga diperoleh hasil -1,343. Nilai 

kurtosis dan standart kurtosis adalah -0,024 : 0,267 sehingga diperoleh nilai -0,089. Karena 

nilai skewness dan kuortis ini berada diantara ±2 maka dapat dikatakan bahwa hasil 

penelitian ini normal dan dapat dilanjutkan ke uji analisa data selanjutnya. 

Tabel 1. Deskripsi Subjek 

Kategori Subjek  Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Merantau Laki – laki 62 37,6 % 

Perempuan 104 62,7 % 

Tidak Merantau Laki – laki 87 52,4 % 

Perempuan 79 47,6 % 

 Total  332 100 % 

 

Tabei 1 menjelaskan deskripsi subjek secara keseluruhan. Diketahui jumlah subjek dalam 

penelitian ini sebanyak 332 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian 

ini dilakukan di kampus 2 dan kampus 3 Univerrsitas Muhammadiyah Malang. Dari 332 

subjek tersebut dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu 166 untuk kategori mahasiswa yang 

merantau dan 166 mahasiswa yang tidak merantau. Instrumen dibagikan secara acak dan 

bersamaan berdasarkan ciri – ciri yang telah ditentukan yaitu : identitas subjek, asal tempat 

tinggal, usia, dan lamanya subjek berada di Malang. Diketahui jumlah subjek laki – laki 

untuk mahasiswa yang merantau sebanyak 62 (37,6 %) dan 104 (62,7 %) untuk mahasiswa 

perempuan. Dan diketahui pula terdapat 87 (52,4 %) untuk mahasiswa Laki – laki yang tidak 

merantau dan 79 (47,6 %) untuk mahasiswa perempuan yang tidak merantau.  
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Tabel 2. Deskripsi Data  

Mahasiswa Kategori Interval Frekuensi Presentase 

Mahasiswa 

merantau 

Tinggi T-Scor (>50) 92 55,4 % 

 Rendah T-Scor (<50) 74 44,6 % 

Mahasiswa 

tidak merantau 

Tinggi T-Scor  (>50) 86 51,8 % 

Rendah T-Scor  (<50) 80 48,2 % 

 Total   332 100 % 

Range Minimum Maximum Mean 

56 20 76 50,000 

Tabel 2 menjelaskan deskripsi data dari penelitian yang telah dilakukan. Peneliti membuat 

rentang kategori dalam penelitiannya, yang mana >50 masuk skor kategori tinggi dan <50 

masuk skor kategori rendah. Dari jumlah keseluruhan mahasiswa (332) yang dibagi menjadi 

(166) mahasiswa merantau dan tidak merantau. Diketahui pada mahasiswa merantau bahwa 

yang mendapatkan skor  kategori  tinggi >50 sebanyak 92 (55,4 %) dan skor kategori rendah 

74 (44,6 %). Kemudian untuk mahasiswa tidak merantau terdapat 86 (51,8 %) dalam skor 

kategori tinggi dan terdapat 80 mahasiswa yang masuk dalam skor kategori rendah (<50). 

Perolehan skor maksimum dalam penelitian ini adalah 76 dan skor minimumnya adalah 20 

dengan rata – rata 56 dan mean yang diperoleh adalah 50,000.  

Tabel 3 Hasil Analisa Data 

Domisili  N Mean  Std. 

Deviation  

T-

hitung  

Sig keterangan 

Mahasiswa 

Merantau  

166 111,87 10,052 2,322 0,021 Ada perbedaan 

Mahasiswa Tidak 

Merantau 

166 109,42 9,220 2,322 0,021  

Total   332      

 

Tabel 3 menjelaskan hasil analisa data dalam membedakan tingkat kemandirian mahasiswa 

merantau dan mahasiswa tidak merantau. Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

tingkat kemandirian pada mahasiswa merantau dan mahasiswa yang tidak merantau, dapat 

dilihat pada tabel Independent Sample T-tes, dimana diketahui bahwa nilai p > sig (0,05 > 

0,021). Diketahui pula tingkat kemandirian mahasiswa merantau dan tidak merantau lebih 

tinggi mahasiswa yang merantau, hal ini dapat kita lihat pada mean yang diperoleh keduanya, 

mahasiswa merantau > mahasiswa tidak merantau (111,87 > 109,42). Maka dapat 

disimpulkan temuan dalam penelitian ini adalah, terdapat perbedaan tingkat kemandirian 

mahasiswa merantau dan mahasiswa yang tidak merantau, dimana tingkat kemandirian 

mahasiswa yang merantau lebih tinggi daripada tingkat kemandirian mahasiswa tidak 

merantau. 
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DISKUSI 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat 

kemandirian mahasiwa merantau dan mahasiswa tidak merantau, dan diketahui pula bahwa  

tingkat kemandirian mahasiswa merantau lebih tinggi daripada tingkat kemandirian 

mahasiswa yang tidak merantau. Hal ini dapat dilihat dari nilai P > S (0,05 > 0,021) dan nilai 

mean (111,87 > 109,42) dapat dilihat pada tabel 3 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fleming (2002) menyatakan bahwa seseorang 

yang mandiri apabila ia berani memilih untuk jauh dari orangtua (tidak serumah atau 

merantau) dan orang-orang terdekatnya, dapat menentukan pilihan sendiri tanpa bantuan atau 

ada campur tangan orang lain, mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapai 

sendiri, bertanggung jawab atas apa yang telah dipilihnya (berani mengambil resiko dari apa 

yang telah dilakukan), dapat mengatur perilakunya dan emosinya, berpikir kritis, dapat 

menagtur perekonomiannya,  dan lain sebagainya. Mahasiswa yang merantaupun besar 

kemungkinan memiliki sifat tersebut, karena tidak mungkin selamanya mahasiswa yang 

merantau ini mengharapkanuang bulanannya dari orangtuanya. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Irene (2013) menegenai perbedaan tingkat 

kemandirian dan penyesuaian diri mahasiswa perantau suku Batak ditinjau dari jenis kelamin, 

yang mendapatkan hasil penelitian bahwa tidak ada perbedaan tingkat kemandirian dan 

penyesuaian diri pada mahasiswa batak yang merantau berdasarkan jenis kelamin. Hal ini 

menyatakan bahwa kemandirian tidak dapat dibedakan begitu saja. Karena banyak orang 

yang mengartikan kemandirian dalam beraneka ragam penegertian, Ada yang mengatakan 

bahwa merantau adalah salah satu dari bentuk kemandirian karna ia berani hidup berpisah 

dengan orangtua meskipun ditempat perantauan mahasiswa yang berantau hanya 

mengandalakan biaya bulanan yang diberikan oleh orangtuanya. Ada juga yang mengatakan 

bahwa mandiri tidak harus jauh dari orantua dan meninggalkan kampung halaman, tetapi 

bekerja sendiri dan megatur segala kehidupannya sendiri tanpa harus bersandar pada orangtua 

itu juga salah satu bentuk kemandirian.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Steinberg, (2002) yang menyatakan bahwa seseorang 

yang mandiri adalah ia yang mau melakukan sesuatu atas keinginan atau kemauannya diri 

sendiri tanpa adanya ajakan dan campur tangan orang lain, berani mengambil resiko dari apa 

yang telah dipilih atau ditentukan. Hal ini terbukti pada mahasiswa baru yang merantau, yang 

mana mahasiswa yang merantau tersebut telah membuat keputusan atau pilihan untuk 

meninggalkan rumah dan pergi merantau untuk menggapai apa yang diinginkannya atau yang 

telah menjadi keputusannya.  Dari sini terbukti bahwa mahasiswa yang merantau ini memiliki 

sifat kemandirian yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak merantau. 

Faktor lain yang dapat membentuk kemandirian pada mahasiswa adalah pemberian pola asuh 

yang tepat oleh orangtua terhadap anaknya. Misalnya, pola asuh demokratis dimana disini 

anak diberikan kebebasan untuk bertukar pikiran dengan orangtuanya, memutuskan 

keinginannya sendiri, menerima masukan dari orangtua dan bertanggung jawab atas apa yang 

telah menjadi keputusannya. Tidak hanya pola asuh, lingkungan sekitar tempat ia tinggal dan 

sistem pembelajaran di sekolahpun juga dapat mempengaruhi, Karena lingkungan yang 

mendukung dan sistem pembelajaran yang baik dan tepat dapat meningkatkan kemandirian 

(Ali dan Ashori, 2015). 

Upaya yang perlu dilakukan dalam mengembangkan kemandirian yaitu dengan cara 

menciptakan partisipasi dan kelibatan dalam keluarga juga bermasyarakat, saling terbuka 

antara satu sama lain agar terbentuk toleransi terhadap pendapat, kebebasan untuk 
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mengeksplosi diridan lingkungan (aturan untuk ditaati), belajar menerima kelebihan dan 

kekurangan orang lain maupun diri sendiri, empati, saling menghargai satu dengan yang 

lainnya.  

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan yang membuat hasil penelitian tidak 

terlalu maksimal. Misalnya pemilihan subjek yang kurang tepat, yang mana seharusnya yang 

dijadikan subjek mahasiswa yang merantau dari luar pulau yang jauh dari tempat perantauan, 

namun disini peneliti menggunakan subjek yang asli Malang sebagai mahasiswa yang 

merantau, tetapi mahasiswa lain disekitar Malang yang masuk dalam satu provinsi dijadikan 

subjek mahasiswa yang merantau. Maka dari itu untuk melengkapi penelitian selanjutnya 

untuk melengkapi kekurangan penelitian yangt ada dan mungkin dapat menggabungkan dari 

beberapa variabel dan lain sebagainya untuk memperkuat penelitian selanjutnya. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hipotesa peneliti diterima. 

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kemandirian mahasiswa 

merantau dan mahasiswa yang tidak merantau. Dimana tingkat kemandirian mahasiswa yang 

merantau lebih tinggi daripada tingkat kemandirian mahasiswa yang tidak merantau.   

Implikasi dari penelitian ini yaitu, mahasiswa yang merantau yang memiliki kemandirian 

yang tinggi dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, teman baru, suasana 

baru dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mahasiswa yang merantau dapat belajar langsung 

mengatur emosi, perekonomiannya, perilakunya dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa 

yang merantau dapat bertahan hidup di tempat perantauannya tanpa selalu mengarapkan uang 

bulanan dari orantuanya dengan cara mengatur perekonomian sambil bekerja atau 

berkreativitas dengan bakat yang dimiliki. 
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SKALA TRY OUT KEMANDIRIAN 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

JL. Raya Tlogomas no. 246 telp. (0341)464318 Malang 65144 

 

Dengan Hormat, 

Saya Asjarul Jannah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Malang memohon kesediaan Saudara untuk mengisi skala yang saya buat. Tidak ada 

penilaian BENAR atau SALAH dalam mengisi skala penelitian ini. 

Sebelum memberikan penilaian pada pernyataan yang telah disediakan, Saudara 

diminta untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Mengenai jawaban dan identitas saudara 

saya jamin kerahasiaannya. Dimohon kejujuran dan keseuaian dengan kehidupan sehari-hari 

saudara dalam mengisi skala.  

Jawaban saudara sangat membantu penelitian saya. Atas waktu dan kesediaan saudara 

saya ucapakan banyak terimaksaih.  

 

 

 

          Hormat Saya  

 

 

 

          Asjarul Jannah 
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Identitas Diri 

Nama / Inisial   :    Jurusan / semester   :  

Jenis Kelamin   :    Asal     : 

Usia   :      Lama di Malang  : 

 

PETUNJUK  

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang menurut anda paling sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari anda. Setiap pernyataan terdiri dari 4 kolom, dengan keterangan 

sebagai berikut : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Apabila anda ingin mengganti pilihan jawaban anda, berilah tanda sama dengan (=) pada 

jawaban yang anda pilih sebelumnya, kemudian berikan tanda silang (X) pada jawaban yang 

baru. Pastikan tidak ada pernyataan yang terlewati. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Pernyataan  SS S TS STS 

1 Saya nerencanakan sendiri kegiatan saya sehari-hari meski 

tidak ada orang yang menganjurkan 

    

2 Tanpa perintah orangtua saya melaksanakan pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawab saya 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya Merencanakan sendiri kegiatan saya sehari-hari meski 

tidak ada orang yang menganjurkan 

    

2 Tanpa perintah orangtua saya melaksanakan pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawab saya 

    

3 Saya membersihkan kamar tidur saya ketika kelihatan kotor 

tanpa menunggu disuruh orangtua 

    

4 Saya membagi waktu antara melaksanakan tugas belajar, 

bermain, dan kepentingan keluarga atas kesadaran sendiri 

    

5 Meski menghadapi tugas yang sulit, saya tetap berusaha 

melakukan sendiri 

    

6 Saya sanggup menjalankan tugas baru yang menantang tanpa 

dibantu orang lain 

    

7 Dengan bersungguh-sungguh maka pekerjaan sesulit apapun 

pasti dapat saya selesaikan sendiri 

    

8 Meski gagal memecahkan masalah, tetapi saya merasa puas 

karena sudah mencoba memecahkan sendiri 

    

9 Saya beruntung karena saya melakukan sendiri aktivitas pribadi     

10 Meski hasilnya kurang memuaskan, tetapi saya senang ketika 

berhasil membuat permainan sendiri 

    

11 Atas kemauan sendiri saya membantu masyarakat fakir miskin 

di lingkungan saya 

    

12 Saya mengatur sendiri letak buku-buku saya agar keliahatan 

rapi 

    

13 Saya menolak diajak teman bermain ketika saya sedang 

mengerjakan tugas di rumah 

    

14 Saya percaya dengan kemampuan saya untuk menangani 

pekerjaan yang penuh tantangan 

    

15 Saya mengatasi hambatan-hambatan didalam belajar tanpa 

bantuan temanatau orang lain 

    

16 Saya merasa bahagia ketika dapat menyelesaikan perselisihan 

dengan orangtua tanpa campur tangan oran lain 

    

17 Bagi saya hasil karya sendiri meski sederhana namun tetap 

memberi kepuasan psikologis 

    

18 Saya dapat menikmati apa yang pernah saya buat sendiri     

19 Jika kendaraan saya tampak kotor, saya sendiri yang akan 

membersihkannya 

    

20 Saya memantau sendiri kemungkinan akibat buruk dari 

tindakan saya kepada orang lain 

    

21 Meski teman-teman tidak belajar, namun saya tetap belajar 

karena waktu ujian sudah dekat 

    

22 Meski teman menawarkan bantuan, namun saya lebih suka 

mengerjakan sendiri tugas sekolah 

    

23 Meski dapat meminta tolong bantuan orang lain, tetapi saya 

suka melakukan sendiri aktivitas saya sehari-hari 

    

24 Bagi saya, membuat sendiri perlengkapan belajar merupakan 

aktivitas yang menyenangkan 

    

25 Saya merasa puas jika berhasil memecahkan sendirjkesulitan 

yang sedang saya hadapi 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

26 Saya mengikuti pelatihan kepemimpinan yang diadakan sekolah 

meski tidak diwajibkan 

    

27 Tanpa dianjurkan orangtua, saya menabung sebagian dari uang 

saku saya 

    

28 Saya memanfaatkan waktu liburan untuk berkunjung ke sanak 

saudara atas kemauan sendiri 

    

29 Meski tidak diawasi guru, saya mengerjak tugas yang diberikan 

kepada say sampai selesai 

    

30 Saya tahu apa yang tebaik bagi diri saya tanpa berharap 

petunjuk dari orang lain 

    

31 Saya bekerja serius meski tidak ada orang lain yang mengawasi     

32 Kekurangan yang ada pada diri saya tidak boleh membuat saya 

tergantung pada orang lain 

    

33 Saya menyesal karena terpaksa melibatkan orang lain dalam 

menyelesaikan konflik dengan teman saya 

    

34 Saya bangga karena saya memiliki cara sendiri untuk mengatasi 

kejenuhan belajar atau bekerja 

    

35 Saya menjalankan ibadah (shalat) tanpa terlebih dahulu 

diingatkan orangtua 

    

 

*** TERIMAKASIH *** 
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LAMPIRAN 2 

Analisis Validitas Dan Realibilitas Instrumen Penelitian 
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Hasil Analisa Tryout Skala Kemandirian  

HASIL ANALISA SPSS 

Validitas Dan Realibilitas Skala Kemandirian 

Uji Validitas Dan Realibitas Item Tahap Pertama 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.901 45 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

@1 131.30 162.329 .487 .898 

@2 131.49 164.369 .418 .899 

@3 131.36 165.218 .442 .899 

@4 132.10 166.932 .287 .901 

@5 131.49 162.572 .538 .898 

@6 132.49 168.253 .247 .901 

@7 131.70 165.488 .442 .899 

@8 131.94 165.678 .354 .900 

@9 131.56 165.410 .478 .899 

@10 131.50 163.268 .443 .899 

@11 131.27 164.490 .608 .898 

@12 131.51 166.949 .329 .900 

@13 131.60 165.461 .416 .899 

@14 131.27 164.867 .447 .899 

@15 131.50 162.572 .565 .897 

@16 132.19 170.414 .070 .904 

@17 131.99 169.174 .150 .903 

@18 131.63 165.541 .428 .899 

@19 131.87 163.476 .455 .899 

@20 132.21 166.200 .272 .901 

@21 131.39 163.864 .480 .898 

@22 131.21 164.577 .479 .898 

@23 131.23 165.164 .512 .898 

@24 131.49 164.978 .411 .899 

@25 131.86 166.327 .301 .901 

@26 131.39 162.095 .636 .897 

@27 131.86 164.704 .378 .900 

@28 131.74 160.860 .587 .897 

@29 132.27 169.041 .138 .903 

@30 131.60 167.374 .233 .902 

@31 132.19 167.400 .240 .901 

@32 131.60 167.084 .343 .900 

@33 131.57 166.161 .343 .900 

@34 131.23 163.628 .596 .897 
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@35 131.30 162.387 .613 .897 

@36 131.93 164.299 .364 .900 

@37 131.31 164.480 .460 .899 

@38 131.77 163.193 .424 .899 

@39 131.77 163.802 .457 .899 

@40 131.84 162.598 .457 .899 

@41 131.59 163.406 .483 .898 

@42 131.49 165.094 .420 .899 

@43 131.86 164.704 .418 .899 

@44 132.09 171.297 .013 .906 

@45 131.40 165.316 .449 .899 

 

Uji Validitas Dan Realibilitas Item Tahap Kedua 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.916 36 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

@1 108.50 132.457 .500 .913 

@2 108.69 134.393 .426 .914 

@3 108.56 134.714 .485 .913 

@5 108.69 133.494 .499 .913 

@7 108.90 135.251 .465 .914 

@8 109.14 135.805 .347 .915 

@9 108.76 135.346 .489 .914 

@10 108.70 133.807 .426 .914 

@11 108.47 134.427 .628 .912 

@12 108.71 136.468 .357 .915 

@13 108.80 135.322 .430 .914 

@14 108.47 134.485 .482 .913 

@15 108.70 132.416 .598 .912 

@18 108.83 135.130 .462 .914 

@19 109.07 134.589 .401 .915 

@21 108.59 133.290 .532 .913 

@22 108.41 133.956 .534 .913 

@23 108.43 134.828 .548 .913 

@24 108.69 134.422 .455 .914 

@25 109.06 136.373 .295 .916 

@26 108.59 132.333 .646 .911 

@27 109.06 135.620 .330 .916 

@28 108.94 131.359 .586 .912 

@32 108.80 136.597 .373 .915 

@33 108.77 135.744 .370 .915 

@34 108.43 133.437 .630 .912 

@35 108.50 132.543 .628 .912 
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@36 109.13 135.418 .310 .916 

@37 108.51 133.587 .533 .913 

@38 108.97 133.709 .409 .915 

@39 108.97 134.550 .422 .914 

@40 109.04 132.940 .455 .914 

@41 108.79 133.968 .463 .914 

@42 108.69 134.190 .489 .913 

@43 109.06 134.547 .436 .914 

@45 108.60 135.403 .448 .914 

 

Uji Validitas Dan Realibilitas Item Tahap Ketiga 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.916 35 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

@1 105.70 127.170 .502 .913 

@2 105.89 129.117 .424 .914 

@3 105.76 129.520 .477 .914 

@5 105.89 128.219 .499 .913 

@7 106.10 129.859 .471 .914 

@8 106.34 130.460 .348 .915 

@9 105.96 130.013 .490 .914 

@10 105.90 128.352 .436 .914 

@11 105.67 129.122 .629 .912 

@12 105.91 131.123 .358 .915 

@13 106.00 130.145 .420 .914 

@14 105.67 129.296 .474 .914 

@15 105.90 127.280 .590 .912 

@18 106.03 129.825 .462 .914 

@19 106.27 129.244 .404 .915 

@21 105.79 127.910 .540 .913 

@22 105.61 128.588 .541 .913 

@23 105.63 129.396 .559 .913 

@24 105.89 129.233 .448 .914 

@26 105.79 126.953 .656 .911 

@27 106.26 130.310 .330 .916 

@28 106.14 126.356 .572 .912 

@32 106.00 131.420 .360 .915 

@33 105.97 130.492 .365 .915 

@34 105.63 128.121 .634 .912 

@35 105.70 127.199 .634 .912 

@36 106.33 130.340 .297 .917 

@37 105.71 128.439 .524 .913 

@38 106.17 128.405 .410 .915 
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@39 106.17 129.246 .422 .914 

@40 106.24 127.462 .468 .914 

@41 105.99 128.681 .463 .914 

@42 105.89 128.827 .494 .913 

@43 106.26 129.295 .433 .914 

@45 105.80 129.930 .460 .914 

 

Hasil Akhir Validitas dan Realibilitas Item 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.917 34 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

@1 102.97 121.477 .493 .914 

@2 103.16 123.410 .413 .915 

@3 103.03 123.448 .491 .914 

@5 103.16 122.482 .491 .914 

@7 103.37 123.889 .477 .914 

@8 103.61 124.559 .348 .916 

@9 103.23 124.179 .485 .914 

@10 103.17 122.521 .434 .915 

@11 102.94 123.156 .638 .913 

@12 103.19 125.342 .347 .916 

@13 103.27 124.404 .408 .915 

@14 102.94 123.185 .491 .914 

@15 103.17 121.246 .604 .912 

@18 103.30 123.865 .467 .914 

@19 103.54 123.382 .402 .915 

@21 103.06 121.939 .549 .913 

@22 102.89 122.682 .544 .913 

@23 102.90 123.367 .572 .913 

@24 103.16 123.120 .464 .914 

@26 103.06 121.098 .658 .912 

@27 103.53 124.427 .328 .916 

@28 103.41 120.710 .561 .913 

@32 103.27 125.418 .366 .916 

@33 103.24 124.476 .373 .916 

@34 102.90 122.207 .639 .912 

@35 102.97 121.361 .635 .912 

@37 102.99 122.652 .518 .914 

@38 103.44 122.801 .395 .916 

@39 103.44 123.526 .412 .915 

@40 103.51 121.529 .473 .914 

@41 103.26 122.889 .458 .914 

@42 103.16 123.004 .491 .914 
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@43 103.53 123.586 .421 .915 

@45 103.07 123.922 .469 .914 

 

Indeks Validitas dan Realibilitas Instrumen 

Skala Jumlah Item 

Yang Diajukan 

Jumlah Item 

Yang Valid 

Indeks 

Validitas 

Realibilitas 

Skala 

Kemandirian 

46 Item 35 Item 0,328 – 0,658 0,917 
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LAMPIRAN 3 

Blue Print Skala Kemandirian 
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Blue Print Skala Kemandirian 

Sebelum Analisa Validitas Dan Realibitas 

NO KOMPONEN FAVORABLE UNFAVORABLE TOTAL 

1 Mengambil inisiatif dan 

mengendalikan aktivitas 

(tindakan) yang dilakukan 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 25, 26, 27 28, 29, 

30, 37, 38, 39, 40, 41, 42 

0 24 

2 Memberdayakan 

kemampuan yang dimiliki 

7, 8, 9, 19, 20, 21, 31, 32, 3, 

43, 44. 

0 11 

3 Menghargai hasil kerja atau 

karya sendiri 

10, 11, 12, 22, 23, 24, 34, 

35, 36, 45, 46 

0 11 

 Total 46 0 46 

 

Sesudah Analisa Validitas dan Realibilitas  

Skala Kemandirian 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya Merencanakan sendiri kegiatan saya sehari-hari meski 

tidak ada orang yang menganjurkan 

    

2 Tanpa perintah orangtua saya melaksanakan pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawab saya 

    

3 Saya membersihkan kamar tidur saya ketika kelihatan kotor 

tanpa menunggu disuruh orangtua 

    

4 Saya membagi waktu antara melaksanakan tugas belajar, 

bermain, dan kepentingan keluarga atas kesadaran sendiri 

    

5 Meski menghadapi tugas yang sulit, saya tetap berusaha 

melakukan sendiri 

    

6 Saya sanggup menjalankan tugas baru yang menantang tanpa 

dibantu orang lain 

    

7 Dengan bersungguh-sungguh maka pekerjaan sesulit apapun 

pasti dapat saya selesaikan sendiri 

    

8 Meski gagal memecahkan masalah, tetapi saya merasa puas 

karena sudah mencoba memecahkan sendiri 

    

9 Saya beruntung karena saya melakukan sendiri aktivitas pribadi     

10 Meski hasilnya kurang memuaskan, tetapi saya senang ketika 

berhasil membuat permainan sendiri 

    

 

NO 

KOMPONEN SEBELUM DILAKUKAN 

TRY OUT 

SESUDAH DILAKUKAN 

TRY OUT 

1 Mengambil inisiatif dan 

mengendalikan aktivitas 

(tindakan) yang dilakukan 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 25, 26, 27 28, 29, 30, 

37, 38, 39, 40, 41, 42 

1, 2, 3, 5, 13, 14, 15,18, 26, 

27 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

2 Memberdayakan 

kemampuan yang dimiliki 

7, 8, 9, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 

43, 44. 

7, 8, 9, 19, 21, 32, 33, 43. 

3 Menghargai hasil kerja 

atau karya sendiri 

10, 11, 12, 22, 23, 24, 34, 35, 

36, 45, 46 

10, 11, 12, 22, 23, 24, 34, 35, 

45, 46 

Total 46 35 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

11 Atas kemauan sendiri saya membantu masyarakat fakir miskin 

di lingkungan saya 

    

12 Saya mengatur sendiri letak buku-buku saya agar keliahatan 

rapi 

    

13 Saya menolak diajak teman bermain ketika saya sedang 

mengerjakan tugas di rumah 

    

14 Saya percaya dengan kemampuan saya untuk menangani 

pekerjaan yang penuh tantangan 

    

15 Saya mengatasi hambatan-hambatan didalam belajar tanpa 

bantuan temanatau orang lain 

    

16 Saya merasa bahagia ketika dapat menyelesaikan perselisihan 

dengan orangtua tanpa campur tangan oran lain 

    

17 Bagi saya hasil karya sendiri meski sederhana namun tetap 

memberi kepuasan psikologis 

    

18 Saya dapat menikmati apa yang pernah saya buat sendiri     

19 Jika kendaraan saya tampak kotor, saya sendiri yang akan 

membersihkannya 

    

20 Saya memantau sendiri kemungkinan akibat buruk dari 

tindakan saya kepada orang lain 

    

21 Meski teman-teman tidak belajar, namun saya tetap belajar 

karena waktu ujian sudah dekat 

    

22 Meski teman menawarkan bantuan, namun saya lebih suka 

mengerjakan sendiri tugas sekolah 

    

23 Meski dapat meminta tolong bantuan orang lain, tetapi saya 

suka melakukan sendiri aktivitas saya sehari-hari 

    

24 Bagi saya, membuat sendiri perlengkapan belajar merupakan 

aktivitas yang menyenangkan 

    

25 Saya merasa puas jika berhasil memecahkan sendirjkesulitan 

yang sedang saya hadapi 

    

26 Saya mengikuti pelatihan kepemimpinan yang diadakan sekolah 

meski tidak diwajibkan 

    

27 Tanpa dianjurkan orangtua, saya menabung sebagian dari uang 

saku saya 

    

28 Saya memanfaatkan waktu liburan untuk berkunjung ke sanak 

saudara atas kemauan sendiri 

    

29 Meski tidak diawasi guru, saya mengerjak tugas yang diberikan 

kepada say sampai selesai 

    

30 Saya tahu apa yang tebaik bagi diri saya tanpa berharap 

petunjuk dari orang lain 

    

31 Saya bekerja serius meski tidak ada orang lain yang mengawasi     

32 Kekurangan yang ada pada diri saya tidak boleh membuat saya 

tergantung pada orang lain 

    

33 Saya menyesal karena terpaksa melibatkan orang lain dalam 

menyelesaikan konflik dengan teman saya 

    

34 Saya bangga karena saya memiliki cara sendiri untuk mengatasi 

kejenuhan belajar atau bekerja 

    

35 Saya menjalankan ibadah (shalat) tanpa terlebih dahulu 

diingatkan orangtua 
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Lampiran 4 

ANALISA Data SPSS 
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Deskripsi Hasil Analisa Data 

Uji Normalitas 

Statistics 
Skor_Kemandirian   

N 
Valid 332 

Missing 5 

Skewness -.180 

Std. Error of 

Skewness 

.134 

Kurtosis -.024 

Std. Error of Kurtosis .267 

Deskripsi Data 

Group Statistics 

 
Domisili N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Skor_Kemandiria

n 

Merantau 166 111.87 10.052 .780 

Tidak 

Merantau 

166 109.42 9.220 .716 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Skor_Kemandirian 

Equal 

variances 

assumed 

4.416 .036 2.322 330 .021 2.458 1.059 .375 4.540 
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Equal 

variances not 

assumed 

  2.322 327.56

6 

.021 2.458 1.059 .375 4.540 

 

Kemadirian 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 154 46.4 46.4 46.4 

Tinggi 178 53.6 53.6 100.0 

Total 332 100.0 100.0  

 

Kemandirian Tidak Merantau 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 80 48.2 48.2 48.2 

Tinggi 86 51.8 51.8 100.0 

Total 166 100.0 100.0  
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Kemandirian Merantau 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Renda

h 

74 44.6 44.6 44.6 

Tinggi 92 55.4 55.4 100.0 

Total 166 100.0 100.0  

 

 

Descriptive Statistics Mahasiswa  

Merantau  

 N Mean 

t_score 166 51.2658 

Valid N 

(listwise) 

166  

Statistics 
Jenis Kelamin   

N 
Valid 166 

Missing 0 

Mean 1.6265 

Jenis Kelamin Mahasiswa Merantau  

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

L 62 37.3 37.3 37.3 

P 104 62.7 62.7 100.0 

Total 166 100.0 100.0  

 

Descriptive Statistics 

Mahasiswa Tidak 

Merantau  

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean 

t_Score 166 20.50 74.06 48.7342 

Valid N 

(listwise) 

166    
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