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Perkembangan autonomy remaja sangat penting karena remaja banyak 

dihadapkan pada keputusan- keputusan yang sukar terhadap gaya hidup mereka. 

Teman sebaya sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja, teman sebaya akan 

mempenngaruhi gaya hidup remaja.Gaya hidup akan mempengaruhi masa depan 

seseorang. Seorang santri merupakan generasi penerus bangsa dan penegak 

agama, seorang dituntut untuk memiliki kemandirian dalam kehidupan 

masyarakat. Konsep diri sangat penting dalam kehidupan individu, lebih lebih 

santri yang hidup dalam suatu lingkungan budaya khusus pendidikan islam, atau  

sub culture. Konsep diri seseorang akan mempengaruhi tingkah lakunya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsep diri,  kemandirian dan 

mengetahui hubungan konsep diri dengan kemandirian santri putri di Pondok 

Pesantren Sabilurrosyad Gasek Karangbesuki Sukun Malang. 

Penelitian ini menggunanakan metode kuantitatif korelasional. 

Pengambilan sampel ini berdasarkan random sampling yang diambil 50% dari 

jumlah populasi yaitu sebanyak 60 santri putri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad 

Gasek Karangbesuki Sukun Malang. Pengumpulan data menggunakan metode 

angket yang terdiri dari skala konsep diri sebanyak 30 aitem dengan reliabilitas ɑ  

= 0,91dan skala kemandirian sebanyak 25 aitem dengan reliabilitas ɑ  = 0,90. Uji 

validitas menggunakan product moment corellation dari person dan uji 

reliabilitasnya menggunakan alfa cronbach. pengelolahan data tersebut 

menggunakan program SPSS for windows. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukan bahwa tingkat konsep diri 

santri kategori tinggi13%, sedang70 % dan rendah 17% .Tingkat kemandirian 

santri berada pada kategori tinggi 20%, sedang63 %, rendah dengan prosentase 

17%. Hasil uji hipotesis menunujukan signifikan (p) konsep diri pada nilai 0,840 

> 0,05 dan nilai signifikan (p) kemandirian pada 0,729 > 0,05.tingkat korelasi (r)= 

0, 584 dan sig (p) = 0, 000. Dimana (p) < 0,01, hal ini menunjukkan adanya 

hubungan yang positif dan signifikan antara konsep diri dengan kemandirian 

santri putri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Karangbesuki Sukun 

Malang. 

 

 

 

 


