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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP POLA ASUH DENGAN 

KEMANDIRIAN PADA MAHASISWA KOST 

 

Abstrak  

 

Persepsi akan pola asuh yang diterima mahasiswa kost memberikan peran penting 

bagi kemandirian mahasiswa didalam lingkungan kost maupun lingkungan 

universitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

persepsi terhadap pola asuh dengan kemandirianpada mahasiswa kost. Hipotesis 

yang diajukan yaitu ada hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap pola 

asuh dengan kemandirian mahasiswa kost. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa dengan usia 17-23 tahun yang tinggal di rumah kost yang berada di 

wilayah desa Gonilan, Gatak, Mendungan, Menco dan Pabelan Sukoharjo 

berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive random sampling. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

alat ukur berupa Skala Persepsi Pola Asuh dan Skala Kemandirian. Analisis data 

dilakukan dengan kolerasi product momentdari pearson dengan menggunakan 

program bantu SPSS for  windows versi 16. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh nilai koefisien korelasi rxysebesar 0,571 dengan sig. = 0,000 (p < 0,05) 

artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap pola 

asuh dengan kemandirian mahasiswa kost. Sumbangan efektifitas (SE) sebesar 

32,6% dan hal ini berarti masih terdapat 67,4% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kemandirian selain persepsi terhadap pola asuh. Variabel persepsi 

terhadap pola asuh memiliki rerata empirik (RE) yang tergolong tinggi, dan 

variabel kemandirian memiliki rerata empirik (RE) yang tergolong tinggi. 

 

Kata kunci : Kemandirian, Mahasiswa Kost, Persepsi Pola Asuh. 

 

Abstract 

 

The parenting perception that received by boarding students provides an important 

role for the autonomy of boarding students and university environments. The 

purpose of this study was to determine the relationship between parenting 

perception with autonomy in boarding students. The hypothesis is proposed that 

there is a significant relationship between parenting perception and boarding 

students autonomy. The population in this study were students with ages17-23 

years who lived in boarding houses in the villages of Gonilan, Gatak, Mendungan, 

Menco and Pabelan Kartasura, amounting about to 100 people. Purposive random 

sampling is the sampling technique that was taken. The method used is 

quantitative with measuring instruments in the form of Parenting Perception Scale 

and Autonomy Scale. Data analysis was carried out by correlation of product 

moment from Pearson by using the SPSS version 16 for Windows Operating 

System. Based on the results of data analysis, the rxy correlation coefficient was 

obtained for 0.571 with sig. = 0,000 (p <0.05) that means there is a very 

significant positive relationship between parenting perception and boarding 

student autonomy. The contribution of effectiveness (SE) is 32.6% and this is 
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means that there are still 67.4% of other factors that influence of autonomy other 

than parenting perception. The variable of parenting perception has a high 

empirical rate (RE) and the autonomy variable has a high empirical average (RE). 

 

Keywords: Autonomy, Boarding Students, Parenting Perception. 

1. PENDAHULUAN 

Mahasiswa kost yang jauh dengan orangtuanya, sudah merupakan suatu 

keharusan untuk dapat melakukan kegiatan secara individu atau mandiri dalam 

melakukan aktivitasnya dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. 

Mahasiswa dapat mandiri tergantung pada mahasiswa itu sendiri, lingkungan 

kost dan gaya pengasuhan orangtuanya saat masih tinggal serumah. Setiap 

orangtua akan menggunakan jenis pola pengasuhan yang berbeda-beda pada 

anaknya, akan tetapi mahasiswa yang memiliki persepsi berbeda mengenai gaya 

pengasuhan orangtuanya akan cenderung merasa dibatasi, merasa memiliki 

tekanan dari luar, merasa hidupnya tidak diberi kebebasan dan sebagainya. 

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, dalam Jannah 2016). 

Berdasarkan hasil observasi pada 4 rumah kost di sekitar Desa Menco 

ditemukan bahwa mahasiswa kurang dapat menjaga kebersihan kamar kost dan 
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lingkungan kost yang membuat rumah kost terkesan kumuh sedangkan mahasiswa 

hanya membiarkan saja. Adanya percekcokan antar penghuni rumah kost, 

kesalahpahaman yang membuat penghuni lainnya menjadi tidak nyaman. Rata-

rata mahasiswa kost hanya memilih makanan yang murah tanpa melihat gizi yang 

terkandung didalamnya dan mahasiswa memilih makanan yang cepat saji atau 

instan yang membuat kesehatan mahasiswa kost menurun yang mengakibatkan 

menderita penyakit magh, asam lambung, dan tifus karena kurangnya menjaga 

kesehatan.  

Sikap yang tidak bertanggung jawab, seperti membolos pada jam pelajaran 

tertentu, sering terlambat, tidak membantu pekerjaan orangtua dengan inisiatifnya, 

kurang giat dalam belajar, tidak memanfaatkan jam kosong dengan baik, dan 

kurang berkegiatan di dalam lingkungan sekitar yang menandai bahwa siswa 

belum mandiri, hal ini diungkapkan dari hasil penyajian data Komaruddin (dalam 

Sunarty, 2016).  

Sampai pada tahun 2015 mahasiswa tidak berusaha terlebih dahulu untuk 

mencari informasi lainnya yang berguna untuk menambah pengetahuan dan 

wawasannya dengan mencari sumber-sumber informasi lainnya atau mengunjungi 

perpustakaan, sehingga mahasiswa masih sangat tergantung dan hanya 

mengandalkan penjelasan dosen saat memberikan kuliah di kelas, sehingga 

kurang mampu mengembangkan kemandirian belajarnya (dalam Darmayanti dkk, 

2015).  

Kebanyakan mahasiswa hanya mengandalkan sumber belajar dari dosen 

tanpa mencari sumber belajar lain, memperbanyak modul di saat hari ujian 

berlangsung sehingga mahasiswa tidak memiliki persiapan khusus yang 

berdampak pada kegiatan menyalin pekerjaan teman baik dalam hal tugas maupun 

catatan perkuliahan, karena mahasiswa tidak memiliki persiapan materi yang akan 

dibahas dalam perkuliahan (dalam Darmayanti dkk, 2015). 

Remaja akan melepaskan diri dari ketergantungan orang tua, guru, teman, 

ataupun orang dewasa lainnya dalam banyak hal. Menurut Mutadin dengan 

adanya kemandirian berarti seseorang harus bisa membuat berbagai perencanaan, 
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bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, menyelesaikan tugas, 

dan mengambil keputusan (dalam Kartika, 2017).  

Menurut Desmita, kemandirian anak harus dibangun sejak anak masih kecil, 

karena jika kemandirian anak diperoleh setelah anak besar, kemandirian itu akan 

menjadi tidak sempurna. Kemandirian yang lengkap dan sempurna dihasilkan dari 

kehadiran dan tuntunan orang tua, untuk dapat mandiri anak membutuhkan 

kesempatan, dukungan dan dorongan dari keluarga khususnya pola asuh orang tua 

serta lingkungan sekitarnya, agar dapat mencapai otonomi atas diri sendiri. 

Sehingga kunci kemandirian anak sebenarnya ada di tangan orang tua (dalam 

Mutia, 2017).  

Orang tualah yang berperan dalam mengasuh, membimbing, membantu dan 

mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. Menurut Mutadin (dalam Mutia, 2017) 

4 kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola asuh 

orang tua didalam keluarga. 

Bentuk pola asuh orang tua merupakan sebuah stimulus yang diterima anak 

sejak kecil yang kemudian dipersepsikan oleh anak sebagai sarana pengembangan 

dirinya, sehingga pembentukan karakter seperti kepercayaan diri pada diri 

seseorang dapat terbentuk dari pola asuh orang tua (dalam Putri & Darmawanti, 

2015).  

Hamidah (dalam Kusumastuti, 2015) mengatakan kurang sedikitnya orangtua 

meminta agar anaknya menjadi individu yang baik sejalan dengan keinginan 

orangtua sendiri dan masyarakat biasanya, menjadi orang yang berguna baik bagi 

individu sendiri, keluarga, dan lingkungannya serta taat patuh pada norma dan 

aturan yang berlaku bagi masyarakat. Namun yang dikemukakan di atas 

menjadikan orangtua kurang dapat mengerti dalam menghadapi ketidaksamaan 

dengan anak yang kemudian orangtua menginginkan untuk memaksa kehendak 

kepada anaknya.  

Menurut Prasasti (dalam Mutia, 2017) bahwa bentuk pola asuh orang tua 

terhadap anak seperti memberikan kegiatan merawat, mendidik, menuntun dan 

mendisplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan 

aturan yang berlaku di masyarakat dan adanya komunikasi antara anak dengan 
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orang tua. Dari penjelasan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Apakah terdapat hubungan antara persepsi terhadap pola asuh dengan 

kemandirian mahasiswa kost? 

2. METODE 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan variabel bebas (X) adalah 

persepsi terhadap pola asuh dan variabel tergantung (Y) adalah kemandirian. 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dengan usia 17-23 tahun yang tinggal di 

rumah kost yang berada di wilayah desa Gonilan, Gatak, Mendungan, Menco dan 

Pabelan Kartasura berjumlah 100 orang. Penelitian ini menggunakan teknik 

sampling non probabilitas (non-probability sampling) yaitu sampel penelitian 

diambil dengan tidak acak. Pengambilan sampel dilakukan dengan menentukan 

jumlah 100 subjek, maka pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel quota sampling. Pengumpulan data menggunakan skala persepsi pola asuh 

yang disusun oleh peneliti, berdasarkan aspek-aspek teori-teori Walgito, Mar’at, 

Tridhonanto dan Baumrind dengan jumlah aitem 48 yaitu 24 aitem favourable dan 

24 aitem unfavourable dengan hasil validitas dan hasil reliabilitas 0,862 

sedangkan skala kemandirian yang disusun oleh peneliti, berdasarkan aspek-aspek 

teori Steinberg dan Robert Hosnan dengan jumlah aitem 52 yaitu 27 aitem 

favorable dan 25 aitem unfavorable dengan hasil validitas >0.667 dan hasil 

reliabilitas 0,878. Teknik analisis menggunakan teknik kolerasi product moment 

dari Pearson. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan teknik analisis product moment diperoleh koefisien 

korelasi  (rxy) = 0,571 dengan sig. = 0,000 (p < 0,05) yang berarti terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap pola asuh 

dengan kemandirian. Artinya semakin positif persepsi mahasiswa kost terhadap 

pola asuh yang diterimanya, semakin tinggi pula kemandiriannya. Demikian 

sebaliknya semakin negatif persepsi mahasiswa kost terhadap pola asuh yang 

diterimanya maka semakin rendah pula kemandiriannya. 

Hurlock (dalam Erfiana, 2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kemandirian, salah satunya adalah pola asuh orangtua. Remaja 



6 
 

akan melepaskan diri dari ketergantungan orang tua, guru, teman, ataupun orang 

dewasa lainnya dalam banyak hal. Menurut Mutadin dengan adanya kemandirian 

berarti seseorang harus bisa membuat berbagai perencanaan, bisa bertanggung 

jawab terhadap apa yang dilakukannya, menyelesaikan tugas, dan mengambil 

keputusan (dalam Kartika, 2017). Kriteria kemandirian bagi mahasiswa kost 

seperti mencuci baju, menyiapkan makanan, membersihkan kamar kost tanpa 

bergantung pada bantuan dari orang lain. 

Hasil analisis perhitungan statistik variabel persepsi pola asuhdiketahui 

bahwa rerata empirik (RE) sebesar 146,7 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 

120yang berarti persepsi pola asuhtermasuk dalam kategori tinggi dan dalam hal 

ini orang tualah yang berperan dalam mengasuh, membimbing, membantu dan 

mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. Menurut Mutadin (dalam Mutia, 2017) 

kemandirian berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola asuh orang tua 

didalam keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa kost 

terhadap pola asuh yang diterima subjek tergolong tinggi.  

Variabel kemandirian diketahui bahwa rerata empirik (RE) sebesar 150,4 dan 

rerata hipotetik (RH) sebesar 130yang berarti kemandirian termasuk dalam 

kategori tinggi. Remaja akan melepaskan diri dari ketergantungan orang tua, guru, 

teman, ataupun orang dewasa lainnya dalam banyak hal. Menurut Mutadin dengan 

adanya kemandirian berarti seseorang harus bisa membuat berbagai perencanaan, 

bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, menyelesaikan tugas, 

dan mengambil keputusan (dalam Kartika, 2017). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kemandirian yang diterapkan mahasiswa termasuk tinggi. 

Tingkat kemandirian dalam penelitian ini memiliki sumbangan efektif (SE) 

sebesar 32,6%. Perbedaan hasil prosentase sebesar 67,4% didapatkan karena 

adanya faktor lain yang mempengaruhi kemandirian selain persepsi terhadap pola 

asuh. Seperti yang diungkapkan oleh Hurlock (dalam Erfiana, 2012) yaitu urutan 

kelahiran dalam keluarga, ukuran keluarga, dan jenis kelamin.Dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kemandirian mahasiswa kost dengan aspek-aspek yang ada di 

dalamnya memberi kontribusi pada persepsi terhadap pola asuh sebesar 32,6%. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi pola asuh 

dengan kemandirian. Artinya semakin positif persepsi mahasiswa kost terhadap 

pola asuh yang diterimanya, semakin tinggi pula kemandiriannya. Demikian 

sebaliknya semakin negatif persepsi mahasiswa kost terhadap pola asuh yang 

diterimanya maka semakin rendah pula kemandiriannya. Sumbangan efektifitas 

sebesar 32,6% dan hal ini berarti masih terdapat 67,4% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kemandirian selain persepsi terhadap pola asuh. 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan beberapa saran bagi 

orangtua untuk tidak terlalu memikirkan anak saat berada di kost dan 

mempercayakan kepada anak bahwa anak dapat bertanggungjawab atas 

perilakunya. 

Mahasiswa disarankan untuk ikut dalam berbagai kegiatan serta berpartisipasi 

dalam bermasyarakat seperti kerja bakti maupun pengajian terutama lingkungan 

yang dekat dengan rumah kost, saling terbuka satu sama lainnya agar dapat saling 

bertoleransi, belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain 

maupun diri sendiri, berempati, dan saling menghargai satu sama lainnya. 

Peneliti selanjutnya, jika akan melakukan penelitian yang serupa bisa 

memperluas subjek penelitian tidak hanya pada lingkup remaja akhir 

(mahasiswa), bisa ke anak, pria dan wanita dalam kehidupan perkawinan, dan 

sebagainya. Selain itu dapat mencari variabel-variabel lain yang belum terungkap 

pengaruhnya terhadap kemandirian. 
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