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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan signifikan kemandirian 

emosional ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa perantau Universitas Kristen Satya 

Wacana. Sebanyak 100 mahasiswa perantau diambil sebagai sampel dengan menggunakan 

teknik snowball sampling. Pengumpulan data kemandirian emosional dilakukan dengan 

skala Emotional Autonomy Scale (EAS). Teknik analisa data yang dipakai adalah uji t 

(Independent samples test). Dari hasil analisa data diperoleh nilai t Sig sebesar 0,039 (p < 

0,05) yang berarti ada perbedaan signifikan kemandirian emosional ditinjau dari jenis 

kelamin pada mahasiswa perantau Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemandirian emosional mahasiswa perantau laki-laki lebih tinggi 

daripada mahasiswa perantau perempuan. 

Kata Kunci: Kemandirian Emosional, Remaja, Mahasiswa Perantau  
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to determine significant differences in emotional autonomy  in terms 

of gender on nomad students enrolled in Christian University of Satya Wacana. A total of 

100 nomad students were sampled using snowball sampling technique. Data collection on 

emotional autonomy was performed at a scale of Emotional Autonomy Scale (EAS). Data 

analysis technique used was t-test (Independent samples test). From the analysis of the 

data, obtained t value Sig of 0.039 (p <0.05), which means there are significant differences 

in emotional autonomy in terms of gender on nomad students enrolled in Christian 

University of Satya Wacana. In this study, there indicates that the male nomad students 

emotional autonomy is higher than the female nomad students. 

Key words: Emotional Autonomy, Adolescent, Nomad Students 
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PENDAHULUAN 

 

Mahasiswa atau generasi muda berperan sebagai penerus cita-cita bangsa. Mahasiswa 

yang juga masuk dalam kategori remaja akhir ini dituntut untuk mampu mengembangkan 

diri secara optimal serta mampu melakukan penguasaan ilmu pengetahuan agar kelak 

dimasa mendatang mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menjadi 

sumber daya manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Terciptanya generasi muda 

yang berkualitas salah satunya dapat dicapai melalui banyaknya proses belajar yang dijalani 

ketika menempuh pendidikan. 

Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi biasanya tidak 

didapatkan di daerah asal atau kota sendiri. Hal ini mengakibatkan sebagian orang harus 

merantau untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Fenomena yang 

terjadi pada saat ini banyak mahasiswa yang merantau atau tinggal jauh dari orangtua, pada 

umumnya hal ini bertujuan untuk meraih kesuksesan melalui kualitas pendidikan yang 

lebih baik pada bidang yang diinginkan. Fenomena ini juga dianggap sebagai usaha 

pembuktian kualitas diri sebagai individu yang mandiri dan bertanggungjawab dalam 

membuat keputusan (Santrock, 2002). 

Dalam kehidupan mahasiswa di perentauan yang jauh dari kehidupan keluarga, 

tentunya dituntut untuk mampu hidup mandiri secara emosional. Kemandirian emosional 

adalah suatu sikap yang harus ada pada setiap mahasiswa. Kebutuhan akan kemandirian 

emosional sangatlah penting, karena pada masa yang akan datang setiap generasi muda 

bangsa akan menghadapi berbagai macam tantangan dan dituntut untuk dapat melepaskan 

diri dari ketergantungan pada orangtua atau dapat mandiri (Zainun, 2002).  
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Kenyataannya, tidak semua mahasiswa mandiri secara emosional. Ketidakmandirian 

mahasiswa secara emosional ini tercermin dalam perilaku mereka dalam hubungan dengan 

orangtuanya. Para mahasiswa tersebut cenderung merasa tergantung pada orangtua, ia tidak 

dapat memutuskan segala sesuatunya sendiri, misalnya dalam pemilihan jurusan atau 

fakultas ketika masuk perguruan tinggi, banyak mahasiswa yang masih tidak dapat 

memutuskan sendiri universitas atau jurusan mana yang akan dipilihnya (Zainun, 2002). 

Kemandirian emosional adalah salah satu bentuk dari kemandirian yang berkaitan 

dengan perubahan hubungan remaja dengan orangtua (Steinberg, 1986). Menurut Steinberg 

dan Silverberg (dalam Zimmer-Gembeck & Collins, 2003) kemandirian emosional 

didefinisikan sebagai rasa individualisasi remaja terhadap orangtua dan melepaskan 

ketergantungan kepada mereka serta mengubah konsepsi hubungan remaja dengan orangtua 

termasuk mengembangkan konsepsi yang lebih dewasa terhadap orangtua sebagai individu. 

Kemandirian emosional mencakup beberapa aspek yaitu, Perceives parents as people, 

Parental deidealization, Nondependency on parents dan Individuation. 

Menurut Zimmer-Gembeck dan Collins (2003) kemandirian emosional didefinisikan 

sebagai rasa individualisasi remaja dari orangtua dan melepaskan kebergantungan pada 

mereka, dan mengimplikasikan perubahan konsepsi, dan hubungan dengan orangtua. 

Menurut Taradesh et al., (dalam Flemming, 2005) menyatakan bahwa kemandirian 

emosional memiliki kontribusi penting bagi kemandirian remaja dan memainkan peran 

penting dalam pencapaian keseluruhan kemandirian remaja dari keluarga. 

Menurut Steinberg dan Silverberg (dalam Flemming, 2005)  kemandirian emosional 

berhubungan dengan perasaan pribadi, emosi dan pergeseran dari ketergantungan pada 

orangtua, untuk mendapatkan dukungan emosional dari orang lain. Penelitian sebelumnya 
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menunjukkan bahwa kemajuan dalam kemandirian emosional, tidak meningkat secara cepat 

meskipun bertambahnya usia. Peningkatan kemandirian ini tidak secepat kemandirian 

perilaku. Kemandirian secara emosional disertai dengan pertumbuhan potensi konflik 

dengan orangtua dan peningkatan penerimaan pengaruh teman sebaya. Kemandirian 

emosional pada remaja berkembang lebih dulu sebagai dasar perkembangan kemandirian 

remaja, karena kemandirian tingkah laku dan kemandirian nilai mempersyaratkan 

kemandirian emosional yang cukup (Steinberg, 1993). Dengan bertambahnya usia remaja, 

maka kemandirian tersebut berkembang secara berurutan mulai dari kemandirian 

emosional, kemandirian tingkah laku dan kemandirian nilai. 

Menurut Hurlock (1999) kemandirian emosional merupakan salah satu tugas 

perkembangan remaja.  Mahasiswa dalam hal ini masih tergolong dalam kategori remaja 

akhir juga  memiliki tugas perkembangan untuk mandiri secara emosional. Keberhasilan 

menyelesaikan tugas perkembangan tertentu akan memberikan kebahagiaan tersendiri dan 

membantu individu dalam menyelesaikan tugas perkembangan pada periode selanjutnya. 

Sebaliknya, kegagalan dalam mencapai tugas perkembangan pada periode tertentu akan 

menjadi sumber ketidakbahagiaan dan menghambat terselesaikannya tugas perkembangan 

periode selanjutnya (Havighurst, dalam Hurlock, 1986). Yeh dan Yang (2006) 

menyimpulkan bahwa pencarian individu untuk memiliki kemandirian emosional dari 

orangtua dan kebutuhan akan keterikatan dengan orangtua berjalan beriringan selama masa 

remaja. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mencapai kemandirian emosional dalam proses 

pemenuhan tugas perkembangan sebagai remaja akhir, agar nantinya tidak menghambat 

dalam pencapaian tugas perkembangan di periode salanjutnya. Kemandirian emosional 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, 
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urutan kelahiran dan intelegensi. Faktor eksternal meliputi pola asuh orangtua, ukuran 

keluarga, kebudayaan, dan status pendidikan dan ekonomi keluarga. 

Berdasarkan fenomena dan faktor yang mempengaruhi kemandirian emosional, 

peneliti mengaitkan salah satu faktor yaitu jenis kelamin. Dalam hal ini penulis hendak 

mencari tau apakah ada perbedaan kemandirian emosional remaja perantau ditinjau dari 

jenis kelamin. Santrock (2005) mengemukakan istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada 

dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan. 

Penelitian yang dilakukan Beyers dan Goossens (1999) secara konsisten 

mengemukakan bahwa remaja perempuan menunjukkan kemandirian emosional yang lebih 

tinggi dan kurang idealisasi dalam kaitannya dengan orangtua dibandingkan dengan remaja 

laki-laki. Geuzaine et al., (2000) menemukan bahwa remaja perempuan lebih memiliki 

kedekatan emosional yang tinggi dengan ibunya dibanding dengan remaja laki-laki. Disisi 

lain, menurut Galambos (dalam Levpuscek, 2006) anak laki-laki lebih cenderung untuk 

membangun fungsi kemandirian dalam hubungan interpersonalnya, seiring dengan perilaku 

kemandirian dan pengambilan resiko. Demikian pula, penelitian yang dilakukan Geuzaine 

(dalam Levpuscek, 2006) menemukan bahwa remaja laki-laki memiliki kemandirian 

emosional yang lebih besar tetapi remaja laki-laki menunjukkan pola hubungan yang tidak 

seimbang dengan kedua orangtua. Pada penelitian yang dilakukan Mullis et al., (2009) 

ditemukan bahwa remaja laki-laki memiliki skor yang lebih tinggi pada kemandirian 

emosional, hal ini dilihat dari orangtua mereka yang lebih memberikan kebebasan untuk 

mandiri dibandingkan remaja perempuan. 

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Steinberg dan Silverberg (1986) 

menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin dalam skor kemandirian emosional kurang 
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kuat dibandingkan dengan perbedaan usia. Namun ditemukan bahwa, hasil pengukuran 

kemandirian emosional berdasarkan perbedaan jenis kelamin, bertentangan dengan 

stereotip yang berada di masyarakat luas yang sering beranggapan bahwa kemandirian 

emosional yang lebih menonjol dan berkembang lebih cepat pada anak laki-laki 

dibandingkan anak perempuan. Namun analisis ini menunjukkan bahwa kemandirian 

emosional selama remaja lebih tinggi dimiliki oleh remaja perempuan. Artinya bahwa 

remaja perempuan lebih mandiri secara emosional dari pada remaja laki-laki (perempuan 

memiliki skor lebih tinggi pada semua aspek kemandirian emosional) dan lebih tahan 

terhadap tekanan teman sebaya baik dalam antisosial dan situasi netral. Penelitian lain yang 

dilakukan Chan dan Chan (2008) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara kemandirian emosional remaja laki-laki dan perempuan. Namun, terlepas dari 

perbedaan usia dan jenis kelamin dikalangan remaja dalam memperjuangkan kemandirian, 

dalam diri mereka memerlukan pemisahan dengan orangtua (Mullis et al., 2009). 

Oleh karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai perbedaan 

kemandirian emosional remaja laki-laki dan perempuan, dimana ada penelitian yang 

menyatakan bahwa remaja laki-laki lebih mandiri secara emosional dan ada juga yang 

menyatakan bahwa remaja perempuan lebih mandiri secara emosional. Hal inilah yang 

mendasari penulis ingin meneliti kembali mengenai kemandirian emosional ditinjau dari 

jenis kelamin pada mahasiswa perantau. 

Hipotesis Penelitian 

Ada perbedaan signifikan kemandirian emosional ditinjau dari jenis kelamin pada 

mahasiswa perantau Universitas Kristen Satya Wacan. 
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Kemandirian Emosional 

Menurut Steinberg dan Silverberg (dalam Zimmer-Gembeck & Collins, 2003) 

kemandirian emosional didefinisikan sebagai rasa individualisasi remaja terhadap orangtua 

dan melepaskan ketergantungan kepada mereka serta mengubah konsepsi hubungan remaja 

dengan orangtua termasuk mengembangkan konsepsi yang lebih dewasa terhadap orangtua 

sebagai individu. Steinberg dan Silverberg (1968) mengemukakan bahwa, terdapat empat 

aspek kemandirian emosional antara lain: 

a. Perceives parents as people 

Kemampuan remaja dalam memandang orangtua sebagaimana orang lain pada 

umumnya. Perilaku yang dapat dilihat ialah remaja melihat orangtua sebagai individu 

selain sebagai orangtuanya dan berinteraksi dengan orangtua tidak hanya dalam 

hubungan orangtua-anak tetapi juga dalam hubungan antar individu 

b. Parental deidealization 

Kemampuan remaja dalam memandang orangtua mereka sebagai orang yang juga 

bisa melakukan kesalahan, dan oleh karena itu remaja tidak secara langsung hanya 

mengikuti pendapat dan perilaku orangtua mereka. Perilaku yang dapat dilihat ialah 

remaja memandang orangtua tidak selamanya tahu, benar, dan memiliki kekuasaan, 

sehingga pada saat menentukan sesuatu maka mereka tidak lagi bergantung kepada 

dukungan emosional orangtuanya. 

c. Nondependency on parents 

Mencerminkan apakah remaja mencoba untuk memecahkan masalah mereka sendiri 

atau meminta bantuan orang lain termasuk meminta bantuan orangtua mereka. 

Perilaku yang dapat dilihat ialah mampu menunda keinginan untuk segera 
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menumpahkan perasaan kepada orangtua atau orang dewasa lain, mampu menunda 

keinginan untuk meminta dukungan emosional kepada orangtua atau orang dewasa 

lain ketika menghadapi masalah. 

d. Individuation 

Individuasi berarti berperilaku lebih bertanggungjawab. Perilaku individuasi yang 

dapat dilihat ialah mampu melihat perbedaan antara pandangan orangtua dengan 

pandangannya sendiri tentang dirinya, menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung 

jawab. 

 

Jenis Kelamin 

Santrock (2005) mengemukakan istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi 

biologis seorang laki-laki dan perempuan. Artinya seks berarti perbedaan laki-laki dan 

perempuan sebagai mahluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang 

berbeda. Dalam arti perbedaan jenis kelamin seks mengandung pengertian laki-laki dan 

perempuan terpisah secara biologis. Perempuan dan laki-laki memiliki ciri yang berbeda 

secara biologis. Laki-laki  memiliki fisik yang kuat, otot yang kuat, memiliki jakun, 

bersuara berat, memiliki penis, testis, sperma yang berfungsi untuk alat reproduksi dalam 

meneruskan keturunan. Perempuan memiliki hormon yang berbeda dengan laki-laki, 

sehingga terjadi menstruasi, perasaan yang sensitif, serta ciri-ciri fisik dan postur tubuh 

yang berbeda dengan laki-laki, seperti bentuk pinggul yang lebih besar dari pada laki-laki. 

Secara biologis hal ini akan terus melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya dan 

fungsinya tidak dapat dipertukarkan. 
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METODE 

 

Partisipan 

Partisipan dalam penelitian merupakan mahasiswa angkatan 2014 yang merantau 

(dari luar pulau Jawa) di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Teknik pengambilan 

sampel didapatkan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. 

Alat Ukur Penelitian 

 Alat ukur kemandirian emosional mahasiswa perantau menggunakan skala Emotional 

Autonomy Scale (EAS) oleh Steinberg dan Silverberg (1986). Kemandirian emosional 

mencakup empat aspek antara lain seperti perceives parents as people,  parental 

deidealization, nondependency on parents, dan individuation. Skala Emotional Autonomy 

Scale (EAS) yang tersusun dalam 40 item pernyataan dalam bentuk skala Likert. 

Berdasarkan seleksi item skala kemandirian emosional yang semula tersusun 40 item 

sesudah dilakukan pengujian daya diskriminasi menjadi 34 item (6 item gugur) yang 

kemudian akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Berdasarkan uji reliabilitas Alpha 

Cronbach diperoleh hasil r = 0,912. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan pengumpulan data dimulai tanggal 

16 s/d 28 Februari 2015 dengan cara penulis langsung mencari beberapa mahasiswa 

angkatan 2014 yang berasal dari luar pulau Jawa. Berdasarkan hasil pengumpulan data 

didapatkan sampel sebanyak 100 mahasiswa perantau yang terdiri dari 50 mahasiswa laki-

laki dan 50 mahasiswa perempuan. Pada penelitian ini menggunakan try out terpakai yaitu 
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subjek yang digunakan untuk try out digunakan sekaligus untuk penelitian. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah menggunakan bantuan program komputer 

SPSS 16.0 for windows. 

Teknik Analisis Data 

Metode analisis menggunakan uji-t untuk melihat perbedaan signifikan kemandirian 

emosional ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa perantau. Analisis data dilakukan 

dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil dari uji normalitas Kolmogrov-Smirnov, didapatkan nilai 

signifikansi kemandirian emosional laki-laki sebesar p = 0,200 (p > 0,05). Sedangkan, 

kemandirian emosional perempuan menghasilkan nilai signifikansi sebesar p = 0,119 (p > 

0,05). Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data kemandirian emosional pada laki-laki dan 

perempuan merupakan sebaran data berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan Indenpendent-Samples t-test melalui levene statistic. 

Uji homogenitas guna mengetahui apakah data mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Sampel dinyatakan homogen bila nilai probabilitas (p) lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). 

Pada uji homogenitas untuk variabel kemandirian emosional, diperoleh nilai levene statistic 
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yang ditunjukkan pada baris Nilai based on mean, yaitu 0,586 dengan nilai p (sig) sebesar 

0,446 dimana p> 0,05 yang berarti bahwa tidak ada perbedaan varians pada data 

kemandirian emosional laki-laki dan perempuan. Jadi dapat dinyatakan bahwa data 

penelitian ini bersifat homogen. 

Analisis Deskriptif 

Table 1. 

Kriteria Kemandirian Emosional Laki-laki 
No Interval Kategori Frekuensi % Mean SD 

1 142,8 ≤  x ≤ 170 Sangat Tinggi  0%   

2 115,6 ≤ x < 142,8 Tinggi      19 38%   

3 88,4 ≤ x <115,6 Sedang 25 50% 108,48 19,844 

4 61,2 ≤  x <88,4 Rendah       4 8%   

5 34 ≤ x <61,2 Sangat Rendah       2 4%   

 

Analisis deskriptif kemandirian emosional pada laki-laki menghasilkan skor 

minumum sebesar 52 dan skor maksimum sebesar 138. Berdasarkan tabel di atas diketahui 

bahwa kategori sangat rendah sebesar (4%), rendah (8%), sedang (50%), tinggi (38%), dan 

sangat tinggi sebesar (0%). Mean (rata-rata) sebesar 108,48 dengan standar deviasi (SD) 

sebesar 19,844. Hal ini menunjukkan secara umum laki-laki memiliki kemandirian 

emosional yang beragam dan secara umum memiliki orientasi kemandirian emosional yang 

sedang. 

Table 2. 

Kriteria Kemandirian Emosional Perempuan 
No Interval Kategori Frekuensi % Mean SD 

1 142,8 ≤  x ≤ 170 Sangat Tinggi 1 2%   

2 115,6 ≤ x < 142,8 Tinggi       8 16%   

3 88,4 ≤ x <115,6 Sedang 31 62% 100,30 19,325 

4 61,2 ≤  x <88,4 Rendah       7 14%   

5 34 ≤ x <61,2 Sangat Rendah       3 6%   
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Analisis deskriptif kemandirian emosional pada perempuan menghasilkan nilai 

minumum sebesar 46 dan nilai maksimum sebesar 155. Berdasarkan tabel di atas diketahui 

bahwa kategori sangat rendah sebesar (6%), rendah (14%), sedang (62%), tinggi (16%), 

dan sangat tinggi sebesar (2%). Mean (rata-rata) sebesar 100,30 dengan standar deviasi 

(SD) sebesar 19,325. Hal ini menunjukkan secara umum perempuan memiliki orientasi 

kemandirian emosional yang sedang. 

 

Uji T 

Tabel 3. 

Gambaran Nilai Kemandirian Emosional Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Kemandirian Emosional 

Laki-laki Perempuan 

N  50 50 

Mean 108.48 100.30 

Standar Deviasi 19.844 19.325 

Standard Error Mean 2.806 2.733 

 

Berdasarkan keterangan tabel diatas menunjukan bahwa mean kemandirian 

emosional laki-laki dengan jumlah subjek sebanyak 50 mahasiswa perantau sebesar 108,48 

yang mana lebih tinggi daripada mean kemandirian emosional perempuan yang subjeknya 

juga berjumlah 50 mahasiswa perantau dengan mean sebesar 100,30. Dapat dilihat bahwa 

mean kemandirian mahasiswa perantau laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan mean 

kemandirian emosional mahasiswa perantau perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa perantau laki-laki memiliki kemandirian emosional yang lebih tinggi daripada 

mahasiswa perantau perempuan di Universitas Kristen Satya Wacana. 

Pada penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 sehingga H0 

diterima H1 ditolak jika nilai -t tabel < t hitung < t tabel dan H0 ditolak H1 diterima jika nila 
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-t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel. Berdasar probabilitas H0 diterima H1 ditolak jika p 

value> 0,05 dan H0 ditolak H1 diterima jika p value< 0,05. Signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengetesan 2 arah (2 tailed) yaitu digunakan untuk menguji 

hipotesis yang belum diketahui arahnya. 

Tabel 4. 

Hasil Perhitungan Uji T 

Equal variancesassumed 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

F Sig. t df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Lower Upper 

.586 .446 2.088 98 .039 8.180 3.817 .407 15.953 

 

Dari tabel di atas didapat nilai t hitung (equal variance assumed) adalah 2,088. 

Sedangkan nilai t tabel didapat melalu tabel distribusi t dengan melihat pada  = 5% : 2 = 

2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2 atau 100-2 = 98. Dengan pengujian 2 

sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,984. Perbandingan t hitung 

dengan t tabel dan probabilitas yaitu nilai t hitung > t tabel (2,088> 1,984) dan pvalue 

(0,039< 0,05) maka H0 ditolak H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan kemandirian emosional ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa perantau 

Universitas Kristen Satya Wacana. Pada tabel gambaran nilai kemandirian emosional 

terlihat rata-rata (mean) untuk mahasiswa perantau laki-laki sebesar 108,48 dan untuk 

mahasiswa perantau perempuan sebesar 100,30, artinya bahwa mahasiswa perantau laki-

laki memiliki kemandirian emosional yang lebih tinggi daripada mahasiswa perantau 

perempuan.  
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Pembahasan 

Dari hasil analisis uji t diperoleh perbandingan t hitung dengan t tabel dan 

probabilitas yaitu nilai t hitung > t tabel (2,088 > 1,984) dan p value (0,039 < 0,05) maka 

H0 ditolak H1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

kemandirian emosional ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa perantau Universitas 

Kristen Satya Wacana. Selain itu, didapatkan hasil bahwa mean kemandirian emosional 

mahasiswa perantau laki-laki adalah sebesar 108,48. Sedangkan, pada mahasiswa perantau 

perempuan didapatkan mean kemandirian emosional sebesar 100,30. Hal ini menunjukan 

bahwa mahasiswa perantau laki-laki memiliki kemandirian emosional lebih tinggi daripada 

mahasiswa perantau perempuan di Universitas Kristen Satya Wacana. 

Subjek penelitian ini berada pada usia remaja akhir. Menurut Steinberg (2002) 

individu pada usia remaja akhir memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari 

ketergantungan pada orang lain terutama orangtuanya. Keberadaan mereka sebagai 

mahasiswa perantau sekaligus ingin membuktikan bahwa mereka mampu memiliki 

kemandirian emosional. Jika seorang mahasiswa perantau tersebut memiliki kemandirian 

emosional tinggi ia akan mampu berinteraksi dengan orangtua selayaknya dengan individu 

lain, berani untuk memiliki pemikiran atau pendapat sendiri, mampu menyelesaikan 

permasalahannya sendiri dan lebih bertanggungjawab. Kemandirian emosional tinggi dapat 

ditinjau dari karakteristik perempuan dan laki-laki. Menurut Lapsley et al., (dalam 

Levpuscek, 2006) laki-laki lebih mementingkan diri sendiri, merasa lebih kebal dan 

berkuasa dan cenderung menghindari kebutuhan akan ketergantungan pada orang lain, 

sedangkan remaja perempuan menunjukan perasaan ketergantungan interpersonal yang 

tinggi.  
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Hasil dari penelitian ini sejalan denga hasil yang dilaporkan oleh Mulis et al., 

(2009) yang menyatakan bahwa remaja laki-laki memiliki skor kemandirian emosional 

yang lebih tinggi, hal ini dilihat dari orangtua mereka yang lebih memberikan kebebasan 

untuk mandiri dibandingkan dengan remaja perempuan. Galambos (dalam Levpuscek, 

2006) mengatakan laki-laki lebih cenderung untuk membangun fungsi kemandirian 

emosional dalam hubungan interpersonalnya, seiring dengan perilaku kemandirian dan 

pengambilan resiko. Selama masa transisi dari masa kanak-kanak hingga masa remaja, 

orangtua lebih membiarkan remaja laki-laki untuk bersikap lebih mandiri dibandingkan 

remaja perempuan (Santrock, 2005). 

 Remaja perempuan memiliki keinginan untuk memiliki kemandirian emosional 

selayaknya laki-laki, namun pada saat yang sama perempuan sebenarnya tidak siap untuk 

meninggalkan lingkungan rumah, dalam hal ini perempuan berada dalam situasi ganda 

(Tung & Dhillon, 2006). Perempuan sangat menjalin hubungan kekeluargaan, mereka 

merasa jika keluar dari hubungan tersebut sangatlah tidak mudah (Tung & Dhillon, 2006). 

Perbedaan perlakuan antar remaja laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya 

perbedaan kemandirian emosional. Laki-laki lebih banyak diberi kesempatan untuk berdiri 

sendiri dan menanggung resiko, serta lebih banyak dituntut untuk menunjukkan inisiatif 

daripada anak perempuan. Hal inilah yang bisa menyebabkan kemandirian emosional 

mahasiswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. 

Berdasarkan beberapa perbedaan karakteristik dan perlakuan inilah yang 

mendukung hasil penelitian bahwa mahasiswa perantau laki-laki lebih memiliki 

kemandirian yang tinggi dibandingkan dengan perempuan. Mahasiswa perantau laki-laki 

memiliki kemandirian emosional yang tinggi cenderung memiliki kemampuan 
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menyelesaikan sesuatu secara mandiri, melepaskan ketergantungan terhadap orangtua dan 

lebih mampu bertanggungjawab. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah disampaikan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan signifikan kemandirian emosional ditinjau dari jenis kelamin pada 

mahasiswa perantau Universitas Kristen Satya Wacana. Kemandirian emosional yang 

lebih tinggi dimiliki mahasiswa perantau laki-laki dengan nilai rerata (mean) sebesar 

108,48 lebih tinggi daripada mahasiswa perantau perempuan dengan nilai rerata 

(mean) sebesar 100,30. 

2. Ditemukan juga dari analisis deskriptif bahwa pada mahasiswa perenatau laki-laki 

sebagian besar (50%) pada kategori kemandirian emosional yang sedang. Kemudian 

pada mahasiswa perantau perempuan sebagian besar (62%)  pada kategori kemandirian 

emosional yang sedang. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan 

dalam penelitian ini, untuk itu penulis menyampaikan beberapa saran antara lain: 
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1. Bagi mahasiswa perantau laki-laki supaya dapat mempertahankan kemandirian 

emosional yang dimiliki agar dapat mengembangkan diri secara optimal di dalam 

maupun di luar dunia pendidikan.  

2. Bagi mahasiswa perempuan supaya dapat meningkatan kemandirian emosionalnya 

dengan menjalin relasi dengan teman sebaya, mengikuti aktifitas di dalam maupun di 

luar perkuliahan agar lebih mampu mengembangkan kemandirian emosionalnya. 

3. Bagi keluarga terlebih orangtua lebih mendorong dan memberi kepercayaan kepada 

anaknya untuk memiliki sikap mandiri secara emosional tanpa membedakan jenis 

kelamin. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih memperhatikan dalam penentuan 

subjek penelitian terkait dengan kemandirian emosional, misalnya memperhatikan 

subjek penelitian apakah memiliki orangtua atau tidak. 

5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih bervariasi dalam menentukan subjek 

penelitian misalnya dilihat dari perbedaan urutan kelahiran, mahasiswa perantau dan 

non perantau, dan juga dapat ditambahkan mengenai apakah perbedaan hormon dapat 

membedakan tingkat kemandirian emosional individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Azwar, S. (2012). Penyusunan skala psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Beyers, W., & Goossens, L. (1999). Emotional autonomy, psychosocial adjustment, and 

parenting: Interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adolescence, 

22, 753–769. 

 

Chan, K., & Chan, S. (2008). Emotional autonomy versus susceptibility to peer pressure. 

Journal Research in Education, 79, 38-52. 

 

Flemming, M. (2005). Adolescent autonomy : Desire, achievement, and disobeying parent 

between early and late adolescence. Journal of Education and Developmental 

Psychology, 5, 1-6. 

 

Geuzaine, C., Debry, M., & Liesens, V. (2000). Separation from parents in late 

adolescence: The same for boys and girls. Journal of Youth and Adolescence, 29, 79 

– 91. 

 

Hasan, I. M. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya. Bogor: 

Ghalia Indonesia. 

Hurlock, E. B. (1986). Developmental Psychology Fifth Edition. New York: McGraw-Hill. 

 

(1999). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang 

kehidupan. Ed. 5. Jakarta: Erlangga. 

 

Levpuscek, M. P. (2006). Adolescent individuation in relation to parets and friend: Age and 

gender differences. Journal of Developmental Psychology, 3 (3), 238-264. 

 

Mullis, R. L., Graf, S. C., & Mullis, A. K. (2009). Parental relationship, autonomy, and 

identity processes of high school. The Journal of Genetic Psychology, 170 (4), 326-

338.  

 

Pardeck, J. A., & Pardeck, J. T. (1990). Family factors related to adolescent autonomy. 

Adolescence, 25 (98), 311-319. 

 

Santrock, J. W. (2002). Life span development. Dallas: Brown And Bench Mark Inc. 

 

(2005). Adolescence, eleventh edition. New York: McGraw-Hill. 

 

Steinberg, L., & Silverberg S. B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early 

adolescence. Journal Society for Research in Child Development, 57, 841-851. 

Steinberg, L. (1993). Adolescence. (3rd edition). New York: McGraw-Hill.  



18 

 

 

 

Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. Bandung: Alfabeta. 

 

Tung, S., & Dhillon, R. (2006). Emotional autonomy in relation to family environment: A 

gender perspective. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 32 (3), 

201-212. 

 

Yeh, K. H., & Yang, Y. J. (2006). Construct validation of individuating and relating 

autonomy orientations in culturally Chinese adolescents. Asian Journal of Social 

Psychology, 9, 148–160. 

 

Zainun, M. (2002). Kemandirian sebagai kebutuhan psikologi pada remaja. Jakarta: 

Syaiful Bahri.  

 

Zimmer-Gembeck, M.J., & Collins, W.A.  (2003).  Autonomy development during 

adolescence.  In G.R. Adams & M. Berzonsky (eds.), Blackwell Handbook of 

Adolescence, Malden MA: Blackwell, 175-204. 

 

 

 

 

 




