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ABSTRAK 

 

Masa remaja merupakan masa yang penuh konflik. Pada masa ini terjadi 

perubahan bentuk tubuh, pola perilaku dan peran yang diharapkan oleh kelompok 

sosial, serta masa pencarian identitas untuk mengangkat diri sendiri sebagai 

individu. Penerimaan dari kelompok teman sebaya ini merupakan hal yang sangat 

penting karena remaja membutuhkan adanya penerimaan dan keyakinan untuk 

dapat  diterima oleh kelompoknya. Pola asuh yang baik yang dapat diberikan oleh 

orang tua adalah pola asuh dengan memberikan prioritas kepada kepentingan anak 

namun orang tua juga masih bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan anak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 

hubungan pola asuh demokratis dan self esteem dengan kemandirian pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta serta 

variabel mana yang memberikan hubungan terkuat pada kemandirian pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mempergunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

random sampling. Teknik ini dipergunakan karena jumlah sampel yang terlalu 

luas. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan dua tahap, yaitu penentuan 

daerah sampel dan menentukan jumlah responden pada daerah sampel yang 

bersangkutan. Dari  populasi sejumlah 109 orang yang dijadikan sampel sejumlah 

65 orang yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang sedang menjalankan coas di RSUD Sukoharjo yang bersedia 

dijadikan sebagai responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji t diketahui variabel pola 

asuh memberikan pengaruh sebesar 2,873 dan variabel self esteem sebesar 5,401 

dengan nilai determinan sebesar 0,822 (82,2%). Dari hasil uji t diketahui juga 

bahwa variabel self esteem  merupakan variabel yang mempunyai hubungan 

terkuat dengan kemandirian pada mahasiswa Kedokteran UMS. 

 

Kata kunci : Pola Asuh Demokratis, Self Esteem dan Kemandirian 



ABSTRACT 

Adolescence is the full of conflict. In the time of this happen changing the 

form of the body, pattern of behavior and the role of expected by a social group, 

as well as the identity of the quest to lift ourselves as individuals. Acceptance of a 

group of their peers this is very important because youth need the acceptance and 

confidence to be accepted by his group. The foster democratic that can be given 

by old men is the pattern with foster give priority to the interests of children but 

parents also still act as an overseer and controlling children either directly or 

indirectly. 

The problems that will be investigated in this research is how relations The 

foster democratic and self esteem by independence on students of the Faculty Of 

Medicine Muhammadiyah University Surakarta as well as variable which ones 

give the relationship strongest in self-reliance on students of The Faculty Of 

Medicine Muhammadiyah University Surakarta.  

This research is the quantitative study by using a questionnaire as the 

collecting data. The sample done by random sampling. This technique is used 

because the number of samples too broad. This technique was done using two 

phases, the determination of the sample and ascertaining the quantity of 

respondents in a sample that in question. Of the population of several samples of 

109 as 65 Muhammadiyah University Surakarta, student medical schools are 

being run coas Hospital Sukoharjo willing to serve as the respondents. 

The result showed that from the results of the variable t known The foster 

democraticto exert an influence of 2,873 and variable self esteem of 5,401 with a 

value of 0,822 determinan ( 82,2 % ) .From the results of the t also be judged that 

the variable self esteem is the variable who has links strongest by independence in 

UMS medical student. 

Key words: The foster democratic, Self Esteem and Independence 

Pendahuluan 

Masa remaja merupakan masa yang penuh konflik. Pada masa ini remaja 

tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, perubahan terhadap pola 

perilaku dan juga tumbuh kesadaran pentingnya untuk bersosialisasi dan berbaur 

dengan kelompoknya. Masa remaja juga merupakan masa persiapan untuk 

tumbuh dan perkembang, pada perkembangan akhir masa remaja, fase remaja 

merupakan fase trnasisi dan persiapan menuju masa kedewasaan.  Dalam 
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perkembangan secara psikologis pertumbuhan remaja juga disertai perubahan 

pada pribadi, sosial dan juga panutan moral yang akan menjadi titik tolak 

bagaimana remaja akan bersikap pada masa selanjutnya. (Sri Rumini & Siti 

Sundari 2004) . 

Orang tua merupakan lingkungan yang pertama kali dikenal oleh anak. 

Orang juga yang memberikan pengaruh terkuat dalam perkembangan kepribadian 

anak baik secara langsung maupun tidak langsung (Gerungan, 2002). Salah satu 

hal yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak adalah pola didik 

atau pola asuh yang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Pertumbuhan sosial 

pada remaja juga dipengaruhi oleh bagaiamana kehidupan remaja tersebut dalam 

asuhan orangtuanya, kuat atau tidaknya pribadi, citra diri dan rasa self esteem. Hal 

ini terlihat pada banyaknya kasus yang terjadi, diantaranya banyak remaja yang 

mengalami  krisis self esteem, baik dalam diri sendiri maupun lingkungan 

masyarakat. Proses self esteem  dapat dikatakan berhasil jika seorang remaja 

mampu untuk memenuhi tuntutan lingkungan, dan diterima oleh lingkungan 

sekitar sebagai bagian dari masyarakat. Bila seorang remaja merasa gagal 

menyesuaikan diri dan merasa ditolak oleh lingkungan, maka  akan menjadi 

regresif atau mengalami kemunduran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan rasa selft esteem dan pola asuh demokratis terhadap 

kemandirian pada mahasiswa COAS. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupaka penelitian kuantitiatif deskriptis dengan 

menggunakan satu variabel beas dan satu variabe terikat. Variabel adalah segala 
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sesuatu yang dijadikan objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan 

sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti 

(Sugiyono, 2010). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas :  Pola asuh demokrasi dan self esteem 

b. Variabel tergantung :  Kemandirian

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara, kuesioner dan 

studi pustaka. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Angket pola asuh demokratis terdiri dari 30 item. Dari uji 

validitas menunjukkan bahwa pada pengujian tahap pertama diperoleh 

nilai corrected item-total correlation antara 0,313 – 0,636 dan tidak 

terdapat item yang gugur karena nilai corrected item-total 

correlation-nya > 0,30 (Sugiyono, 2012). pada taraf kepercayaan 5%.  

Angket self esteem terdiri dari 30 item. Dari uji validitas menunjukkan 

bahwa pada pengujian tahap pertama diperoleh nilai corrected item-

total correlation antara 0,444 – 0,888 dan tidak ternyata terdapat 

item gugur karena nilai  corrected item-total correlation-nya > 0,30 

pada taraf kepercayaan 5% (Sugiyono, 2012). 

Dari uji reliabilitas pada angket self esteem diperoleh koefisien 

alpha sebesar > 0,50, koefisien alpha angket self esteem sebesar 0,879 
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dinyatakan sangat kuat, sedangkan untuk angket self esteem diperoleh 

sebesar 0,879 dinyatakan sangat kuat. 

b. Uji Hipotesis

1) Uji regresi

Nilai konstanta dan Koefisien persamaan regresi 

Variabel Koefisien t Sig. 

Konstanta 3.264 1.914 0,049 

Pola asuh demokratis 0,284 2.873 0,005 

Self esteem  0,437 5.410 0,000 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

y = 3.264  + 0,284 x1 + 0,437 x3 

dimana y  : Kemandirian 

x1 : Pola asuh demokratis 

x2 : Self esteem 

Dari model regresi yang terbentuk tersebut maka diperoleh 

hubungan antara masing-masing variabel independen  (Pola 

asuh demokratis, dan Self esteem ) dengan variabel dependen  

(Kemandirian). 

2) Uji F

Hasil perhitungan dengan program SPSS version 22.0 for 

windows adalah 37,511. 
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 Dari perhitungan diatas diperoleh hasil bahwa Fhitung > 

Ftabel (37,511 > 1,662), maka H0 ditolak. Artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Pola asuh demokratis dan 

disiplin secara bersama-sama terhadap Kemandirian Mahasiswa 

COAS. 

3)  Uji t 

Pola Asuh Demokratis 

Hasil perhitungan dengan program SPSS version 22.0 for 

windows adalah 2,873  

 

Dari perhitungan diatas diperoleh hasil bahwa thitung > ttabel 

(2,873 > 1,662), maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Pola asuh demokratis terhadap 

Kemandirian Mahasiswa COAS. 

Self Esttem 

Hasil perhitungan dengan program SPSS version 22.0 for 

windows adalah 5,401. 

 

Dari perhitungan diatas diperoleh hasil bahwa thitung > ttabel 

(5,401 > 1,662), maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh 



yang signifikan antara Self esteem terhadap 

KemandirianMahasiswa COAS. 

4) Uji Determinan

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen yang juga menunjukkan seberapa besar model mampu 

menjelaskan keragaman nilai variabel dependen. Dengan 

program SPSS diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,822 atau 82,20%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen memiliki kontribusi pengaruh sebesar 82,20% 

terhadap Kemandirian atau model yang terbentuk mampu 

menjelaskan 82,20% keragaman nilai variabel Kemandirian. 

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara pola asuh demokratis dan self esteem dengan 

kemandirian pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, ditunjukkan dengan nilai hasil analisis regresi 

lineir sebesar 0,284 (variable pola asuh demokratis) dan 0,437 (variable self 

esteem) dengan  p > 0,05. Hal ini berarti semakin baik pola asuh demokratis 

maka semakin tinggi juga kemandirian pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebaliknya semakin 

buruk  pola asuh demokratis maka semakin rendah juga kemandirian pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Hal yang sama juga terjadi pada variable self esteem, dimana semakin baik 

self esteem maka semakin tinggi juga kemandirian pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebaliknya semakin 

buruk  self esteem maka semakin rendah juga kemandirian pada Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan kata 

lain variabel x (pola asuh demokratis dan self esteem) memberikan peran 

terhadap munculnya variabel y (kemandirian). 

Pada  mahasiswa yang  diasuh  dengan  pola  asuh  demokratis  ini  

menunjukkan bahwa sikap  mahasiswa  lebih  dapat  bertanggung  jawab 

terhadap  dirinya  berkaitan tugas belajar yang dibebankan kepadanya. Hal 

tersebut  didukung  oleh  pernyataan  Chabib  Thoha  (2006)  bahwa dalam 

pola  asuh  demokratis   ditandai  dengan  adanya  pengakuan   orang  tua 

terhadap kemampuan anak, dan anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kontrol  internalnya  sehingga  sedikit  demi  sedikit 

berlatih  untuk  bertanggung jawab kepada diri sendiri. 

Pola asuh dengan memberikan  kebebasan yang bertanggung  jawab 

inilah, menyebabkan   mahasiswa   lebih   percaya   dan   lebih   terbuka,  

mudah   bekerjasama sehingga anak akan cenderung lebih mandiri, tegas 

terhadap diri sendiri, dan memiliki  kemampuan  untuk mengendalikan 

diri. Dengan pola asuh demokratis tersebut, anak juga lebih mampu 

mengontrol dan mengarahkan emosinya. Mereka dapat lebih memahami 

kebiasaaan temannya dan bekerjasama dengan orang lain. Hal tersebut 

diperkuat oleh pendapat Prasetyo (2003).  Sikap-sikap tersebut akan 
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mampu mendorong anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajarnya 

secara bertanggung jawab dan mandiri dalam upaya mendapatkan hasil 

belajar yang terbaik. 

Kemandirian pada anak berasal dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola 

asuh orang tua. Didalam keluarga, orang tualah yang berperan dalam 

mengasuh,  membimbing, dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi 

mandiri. Peranan orang  tua sangat mempengaruhi bentuk kemandirian. 

Pada remaja yang diberi kebebasan untuk mengembangkan pemikirannya. 

Secara umum, sikap bijaksana orang tua sangat diperlukan dalam 

membentuk kemandirian remaja. (Dariyo, 2004). Orang tua yang dapat 

memberikan kesempatan pada anak agar dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya, belajar mengambil inisiatif, mengambil 

keputusan mengenai apa yang ingin dilakukan dan belajar 

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian anak 

akan dapat mengalami perubahan dari keadaan yang sepenuhnya tergantung 

pada orang tua menjadi mandiri (Mu’tadin, 2002). 

Hal tersebut senada dengan Koswara (2009) bahwa pada orang yang 

memiliki kemandirian, terdapat self esteem untuk menghadapi masalah-

masalah tanpa bantuan orang lain. Ia akan berusaha keras untuk mengatasi 

persoalan-persoalan dalam hidupnya.  Pada penelitian lain yang dilakukan 

oleh Singgih D. Gunarsa (2003) yang menyatakan bahwa dengan pola asuh 

demokratis, orang tua memperhatikan dan menghargai   kepentingan   anak,   

kebebasan   yang   tidak   mutlak   dan   dengan bimbingan yang penuh 
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pengertian antara kedua belah pihak, anak dan orang tua. Orang tua juga 

mengarahkan  perilaku anak sesuai dengan norma-norma kepada anak 

diterangkan  secara rasional dan obyektif, kalau baik perlu dibiasakan  dan 

kalau tidak baik hendaknya tidak diperlihatkan lagi. Dengan cara demokratis 

ini pada anak tumbuh  rasa tanggung  jawab yang besar.  Dari rasa tanggung  

jawab yang besar itu mendasari  anak memiliki  kemauan  untuk memiliki  

kemandirian dalam belajar. 

Pada kenyataannya orang tua tidak dapat menggunakan salah satu pola 

asuh saja misalnya  hanya  menerapkan  pola asuh demokratis,  sebab  untuk 

mendidik anak  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  prinsip  dan  tidak  bisa  

ditawar-tawar  lagi seperti penanaman norma-norma/aturan-aturan yang 

berlaku di masyarakat, penanaman   ajaran-ajaran   keagamaan   maupun   

yang  lainnya.   Hal  ini  sesuai pernyataan Dariyo (2003), bahwa tidak ada 

orang tua dalam mengasuh anaknya hanya menggunakan satu pola asuh 

dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Dengan demikian ada 

kecenderungan bahwa tidak ada bentuk pola asuh yang murni dan 

diterapkan  oleh orang tua tetapi orang tua dapat menggunakan ketiga  

bentuk  pola  asuh  tersebut  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  yang 

terjadi saat itu. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Gilmore (2004) yang 

menyatakan kemandirian  didukung  dan  dilaksanakan  dengan  rasa  

percaya  diri  yang  kuat, karena tanpa itu semua tindakan dan keputusan 

akan dilaksanakan dengan keragu- raguan.  Gilmore   (2004)   menyatakan   
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bahwa   kemandirian   adalah   aspek kepribadian yang harus dicapai dalam 

diri individu untuk menghadapi tantangan dan  mencapai  kesuksesan  hidup  

yang  ditunjukkan  dengan  sikap  bebas  untuk berpendapat,   bertanggung 

jawab, memiliki pertimbangan, merasa aman ketika berbeda dengan orang 

lain dan kreativitas. 

Hal tersebut senada dengan Koswara (2009) bahwa pada orang yang 

memiliki kemandirian, terdapat kepercayaan diri untuk menghadapi 

masalah-masalah  tanpa  bantuan  orang  lain.  Ia  akan  berusaha  keras  

untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupnya. 

Individu yang memiliki kemandirian memiliki ciri-ciri yang khas, 

seperti memiliki kebebasan untuk berpendapat, penuh self esteem,   

tanggung jawab, memiliki pertimbangan dalam menghadapi masalah atau 

keputusan, merasa aman dikala berbeda dengan orang lain, memiliki 

inisiatif dan kreatif, dan  berusaha atas dasar  kemampuannya  dalam  

mengatasi  masalah-masalah  tanpa  bantuan  orang lain. 

Dengan demikian diharapkan remaja mampu dan mencapai kedewasaan 

dengan kemandirian disertai kepercayaan diri, tanggung jawab, dan 

kemampuan untuk menghadapi kehidupan, mampu mengembangkan hati 

nurani, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan 

kebudayaan, mampu menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan 

badannya dalam kepribadiannya, mampu menentukan peran dan fungsi 

seksualnya yang adekuat dalam kebudayaan tempatnya berada serta mampu 
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memecahkan masalah dan persoalan hidupnya tanpa bantuan, pengaruh, dan 

pengawasan dari orang lain. 

Individu yang memiliki kemandirian memiliki ciri-ciri yang khas, 

seperti memiliki kebebasan untuk berpendapat, penuh self esteem, tanggung 

jawab, memiliki pertimbangan dalam menghadapi masalah atau keputusan, 

merasa aman dikala berbeda dengan orang lain, memiliki inisiatif dan 

kreatif, dan berusaha atas dasar kemampuannya dalam mengatasi masalah-

masalah tanpa bantuan orang lain. 

Dengan demikian diharapkan remaja mampu dan mencapai kedewasaan 

dengan kemandirian disertai self esteem, tanggung jawab, dan kemampuan 

untuk menghadapi kehidupan, mampu mengembangkan hati nurani, 

moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan, 

mampu menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat dalam 

kebudayaan tempatnya berada serta mampu memecahkan masalah dan 

persoalan hidupnya tanpa bantuan, pengaruh, dan pengawasan dari orang 

lain. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Terdapat hubungan pola asuh demokratis dengan kemandirian pada

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sebesar 64,7%. 

2. Terdapat hubungan self esteem dengan kemandirian pada mahasiswa

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta sebesar 59,8%. 
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3. Dari hasil analisis SPSS mengenai hubungan antara pola asuh demokratis

dan self esteem dengan kemandiri diperoleh hasil bahwa pola asuh 

demokratis memberikan hubungan yang lebih besar terhadap kemandirian 

mahasiswa (64,7% > 59,8%). 

Saran 

1. Bagi Orangtua

Pola asuh yang diterapkan pada remaja yang dimulai dari kecil hingga 

dewasa, tidak saja akan membentuk kemandirian dan bagaimana remaja 

tersebut bersikap dan bersosialiasasi, namun juga memberikan pengaruh 

terhadap kemandirian, sehingga penggunaan pola asuh yang tepat tidak saja 

akan membantu untuk menjadikan hidup lebih baik namun juga self esteem 

dan kemandirian yang baik. Pola asuh yang cenderung kaku akan 

menjadikan remaja minder dan tidak memiliki kemandirian yang baik. 

2. Bagi Fakultas Kedokteran UMS

Dalam asepk kemandirian pada mahasiswa yang sedang menjalankan 

coas tidak saja ditentukan oleh kondisi psikologi mahasiswa pada saat itu 

namun juga dipengaruhi latar belakang pola asuh yang dialami. Disarankan 

untuk memberikan pembekalan yang berkaitan dengan sikap, norma dan 

bagiamana bertindak dan berhubungan dengan pihak baik dalam situasi 

formal dan non formal, sehingga pada saat pelaksanaan coas dalam 

diminimalisir pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta coas 

secara individu. 
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3. Bagi Peneliti

Diharapkan dalam penelitian yang akan datang dapat melakukan 

perbandingan antara pola asuh yang lain sehingga akan menghasilkan pola 

asuh yang paling memberikan pengaruh terhadap kemandirian dan juga self 

esteem, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan pada khususnya 

dan pada bidang psikologi khususnya. 
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