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BAB 5   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi  

Penelitian ini melakukan uji asumsi yang dilakukan sebelum uji 

hipotesis. Uji Asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Pengujian ini 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS 16.0. Uji 

normalitas bertujuan untuk melihat apakah sebaran data berdistribusi normal 

atau tidak. Sedangkan uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.  

1. Uji Normalitas 

a. Kesejahteraan Subjektif 

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap Skala Kesejahteraan Subjektif 

menunjukkan hasil K-SZ= 0,625  dengan p menunjukkan hasil sebesar 

0,829 (p>0,05) yang berarti sebaran data berdistribusi normal. 

b. Optimisme 

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap Skala Optimisme 

menunjukkan hasil K-SZ= 0,560  dengan p menunjukkan hasil sebesar 

0,912 (p>0,05) yang berarti juga sebaran data berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas antara variabel optimisme dengan 

kesejahteraan subjektif menunjukkan nilai Flinear = 18.369 (p>0,05) yang 

artinya memiliki hubungan yang linear di antara kedua variabel tersebut. 
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5.01.02. Uji Hipotesis 

Peneliti melakukan uji hipotesis setelah dilakukannya uji asumsi. Uji 

hipotesis adalah pengujian apakah hipotesis diterima atau tidak. Teknik 

mencari korelasi antara optimisme dengan kesejahteraan subjektif ini 

dilakukan dengan teknik Korelasi Product Moment yang menggunakan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) Versi 16.0 for 

Windows. Hasil analisis data didapatkan bahwa ada hubungan positif antara 

optimisme dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa Teknologi 

Pangan UNIKA Soegijapranata Semarang yang ditunjukan dengan 

diperolehnya data yaitu rxy sebesar 0,494 (p<0,01). 

5.02. Pembahasan 

Hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu adanya 

hubungan positif yang sangat signifikan antara optimisme dengan kesejahteraan 

subjektif pada mahasiswa Teknologi Pangan UNIKA Soegijapranata Semarang. 

Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh yaitu sebesar 0,494 (p<0,01). 

Maka, hipotesis yang ada pun diterima dengan korelasi positif yaitu semakin 

tinggi optimisme maka semakin tinggi juga kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa, begitu pula sebaliknya.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Larasati (2017), memperlihatkan adanya korelasi positif antara 

optimisme dengan subjective well-being pada remaja tuna daksa di BBRSBD 

Prof. Dr. Soeharso Surakarta dimana semakin tinggi tingkat optimisme maka 

semakin tinggi pula tingkat subjective well-being.  

Penelitian lain yang memperkuat ialah dari Pambudiarti & Sulistryarini 

(2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat optimisme maka semakin tinggi 

juga kesejahteraan subjektif yang dimiliki pasien asma dengan hasil r = 0,676 , 

(p<0,01), begitu pula sebaliknya. Selain itu, ada lagi penelitian dari Miftahuddin & 
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Sabiq (2017) yang juga menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara 

optimisme dengan kesejahteraan subjektif pada perawat dengan signifikansi 

0,007 (sig<0,05) arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi optimisme 

maka semakin tinggi juga kesejahteraan subjektifnya. Begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah optimisme maka semakin rendah juga kesejahteraan subjektif 

pada perawat.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas maka dapat dikatakan 

bahwa optimisme memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan subjektif 

seseorang. Berpikir positif dapat membantu seseorang dalam mengatasi ketidak 

sejahteraan subjektif dalam hidupnya sehingga terhindar dari kejadian – kejadian 

buruk dan mampu mengatasi kesulitan – kesulitan yang ada. Seperti menurut 

Hutz et al (dalam Pambudiarti & Sulistryarini (2017), seseorang yang mempunyai 

harapan tinggi, efek positif, dan kepuasan hidup maka akan merasa mampu dan 

kuat dalam mencapai tujuan hidupnya. Menurut Myers & Diener (dalam Rahayu, 

2015) individu dengan kesejahteraan subjektif yang rendah, menganggap 

peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sebagai hal yang tidak 

menyenangkan dan oleh sebab itu timbul emosi yang tidak menyenangkan 

seperti kecemasan, depresi dan kemarahan.  

Sumbangan efektif (SE) optimisme sebesar 24,40% hal ini berarti 

sebagian besar optimisme memiliki hubungan terhadap kesejahteraan subjektif 

individu. Sisanya sebesar 75,60% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain seperti 

rekreasi, budaya, lingkungan dan kesejahteraan, self esteem (harga diri), sense 

of perceived control (kontrol diri), kepribadian extroversion (terbuka), serta 

positive relationship (Hubungan Positif), sumber finansial, pelayanan yang ada di 
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fakultas,  transportasi dan yang terkait, kesehatan fisik, teman lama dan teman 

baru,dukungan, tugas-tugas akademis,dan dukungan keluarga.  

Optimisme dapat menjadi kontrol yang baik bagi mahasiswa supaya 

dapat terhindar dari perasaan tidak menyenangkan maupun ketidak puasan 

dalam hidupnya terutama ketika ia sedang berkuliah. Beberapa aspek dari 

optimisme ialah Permanent yang berbicara mengenai bagaimana orang optimis 

melihat suatu kejadian buruk dari sudut pandang waktu yang sementara, lalu 

aspek Pervasive menjelaskan orang optimis yang mengalami kejadian buruk 

memandang bahwa hal itu terjadi dijelaskan secara menyeluruh. Kemudian yang 

terakhir aspek Personalization berbicara tentang penyebab suatu kejadian buruk 

dipandang oleh seorang yang optimis terjadi karena dari dalam dirinya/internal. 

Individu yang memiliki pemikiran positif tentang masa depan ialah 

mereka yang dapat memandang kejadian buruk itu hanya sementara sehingga 

mampu mengerjakan tugas yang lain dengan lebih maksimal. Kemudian, 

seseorang yang memiliki pandangan positif akan hasil yang baik ialah mereka 

yang tidak memperlebar masalah atau kesulitan yang ada namun tetap fokus 

pada kehidupan yang selanjutnya dalam arti tetap menikmati kehidupan yang 

ada. Selanjutnya, orang yang optimis memandang kejadian buruk sebagai 

penyebab di luar dirinya sehingga ketika ada kesempatan baru lagi ia dapat 

memperbaiki kesalahan yang ada dengan lebih baik lagi.  

Hasil penelitian terhadap variabel optimisme diperoleh mean empirik 

(Me) sebesar 86,2 jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 32,5  

dengan standar hipotetik (SDh) sebesar 6,5 maka dapat dikatakan bahwa pada 

saat penelitian subyek memiliki tingkat optimisme yang tergolong sangat tinggi, 

begitupun terhadap variabel kesejahteraan subjektif diperoleh mean empirik (Me) 
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sebesar 77,69  jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh)  sebesar 62,5 

dengan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 12,5  maka dapat dikatakan 

bahwa pada saat penelitian subyek memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang 

tergolong tinggi. Koefisien korelasi antara optimisme dengan kesejahteraan 

subjektif r= 0,494, hasil ini termasuk dalam kategori korelasi yang sangat kuat 

sehingga dapat diartikan bahwa ada hubungan positif yang sangat kuat antara 

optimisme dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa Teknologi Pangan 

sehingga ketika hasil optimisme pada mahasiswa tinggi maka hasil 

kesejahteraan subjektif juga bisa ikut tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dinyatakan bahwa hal ini berbanding terbalik dengan permasalahan yang 

diungkap pada bab satu yang menyatakan masih terdapat kasus 

ketidaksejahteraan subjektif yang dialami mahasiswa Teknologi Pangan hal ini 

tidak menutup kemungkinan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor lain selain 

optimisme yang bisa memengaruhi kesejahteraan subjektif pada mahasiswa. 

Dalam penelitian ini juga memiliki kelemahan yang dapat mempengaruhi 

penelitian yaitu peneliti menggunaan metode tryout terpakai  dimana butir soal 

yang tidak valid membuat peneliti  tidak mempunyai kesempatan  untuk 

memperbaiki instrumen penelitian. 

 

 

 

 

 


