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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Uji Asumsi 

 Uji asumsi dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis. Uji 

asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi dilakukan untuk 

mengetahui apakah sebaran item normal atau tidak normal dan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan yang linier antara variabel bebas dengan 

variabel tergantungnya. 

5.01.01. Uji normalitas 

1. Kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran 

jarak jauh 

 Uji normalitas kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh menggunakan Kolmogorov-Smirnow menunjukkan 

hasil K-S Z = 1,348 dengan p sebesar 0,053 (p>0,05) yang berarti bahwa 

distribusi penyebaran normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran E-1. 

2. Ekstraversi 

 Uji normalitas ekstraversi menggunakan Kolmogorov-Smirnow 

menunjukkan hasil K-S Z = 1,262 dengan p sebesar 0,083 (p>0,05) yang berarti 

bahwa distribusi penyebaran normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran E-1. 

5.01.02. Uji linieritas 

 Uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier antara variabel ekstraversi 

dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh. Hal ini ditunjukkan dengan Flin = 6, 874 dengan p sebesar 
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0,011 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan yang linier antara ekstraversi 

dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat di lampiran E-2. 

5.02. Hasil Analisis Data 

 Hasil analisis data yang telah dilakukan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dari Pearson dengan bantuan program SPSS for windows 20.0. 

diperoleh nilai korelasi 0,326 dengan p sebesar 0,006 (p<0,01). Hasil ini 

menyatakan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

ekstraversi dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh. Hasil hipotesis selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran F. 

5.03. Pembahasan 

 Berdasarkan uji hipotesis yang menggunakan teknik Product Moment, 

diperoleh rxy = 0,326 dengan p 0,006 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan positif 

antara ekstraversi dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh, artinya semakin tinggi ekstraversi maka 

semakin tinggi kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh dan sebaliknya. 

Dalam penelitian ini sumbangan efektif (SE) ekstraversi sebesar 10,6%. 

Hal ini berarti ekstraversi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan subjektif 

pada mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh, sisanya sebesar 

89,4% untuk faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh, seperti harga diri 

positif, kontrol diri, optimis, relasi yang positif, memiliki arti dan tujuan hidup. 
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 Adanya hubungan yang signifikan tersebut sejalan dengan penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh Tyas (2008) bahwa terdapat hubungan positif 

antara ekstraversi dengan kesejahteraan subjektif. Berdasarkan penelitian-

penelitian yang sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan 

dengan kesejahteraan subjektif. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012), 

ada korelasi positif antara koping religius dengan kesejahteraan subjektif 

mahasiswa, baik dalam kehidupannya di kampus maupun kehidupan 

personalnya. Apabila dilihat peran prediktor secara sendiri-sendiri terhadap 

kriteria, maka koping religius positif memiliki peran sebagai prediktor terhadap 

kesejahteraan subjektif mahasiswa dalam kehidupan personalnya sebesar 

2,78%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016), kecerdasan 

emosi, dukungan sosial, dan kesejahteraan subjektif memiliki hubungan positif 

yang signifikan. Remaja yang memiliki kecerdasan emosi tinggi serta merasakan 

dukungan sosial tinggi, juga memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safarina (2016), ada hubungan 

positif yang signifikan antara harga diri dan optimisme dengan kesejahteraan 

subjektif pada mahasiswa sebesar 40,9 dan terdapat 59,1% pengaruh dari faktor 

lain terhadap kesejahteraan subjektif. 

Subjek penelitian yang digunakan hanya perempuan dikarenakan dari 68 

responden hanya 2 orang laki-laki saja yang mengisi skala, agar tidak menjadi 

bias maka yang digunakan seluruhnya hanya yang berjenis kelamin perempuan. 

Studi yang didasarkan pada penelitian neuro-ilmiah telah mengungkapkan 

bahwa ada perbedaan utama antara pria dan wanita. Seringnya perempuan 

berpikir dengan perasaan atau emosi dan laki-laki dengan logika membuat 
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stigma penilaian di antara kedua insan ini berbeda. Laki-laki lebih menggunakan 

logika ketika terlibat dalam sebuah percakapan dikarenakan sejak kecil pria telah 

diajarkan untuk tidak terbuka dalam mengungkapkan emosi mereka. Alasannya, 

hal ini diartikan sebagai kelemahan bagi laki-laki (Ningtriasih, 2018). 

 Menurut Ariati (2010) dan Diener & Lucas (dalam Tentama, Situmorang, 

& Munandar, 2018), ekstraversi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Ekstraver merupakan kecenderungan 

yang lebih mengarahkan kepribadian keluar daripada ke dalam diri sendiri. 

Seseorang yang bersikap ekstraver memiliki sifat sosial, lebih banyak berbuat 

sesuatu daripada merenung dan berfikir. Ekstraver termasuk orang yang penuh 

motif-motif, yang dikoordinasi oleh kejadian luar (Chaplin dalam Naisaban, 2003). 

Kesejahteraan subjektif mengacu pada bagaimana seseorang dapat 

menilai kehidupannya dari sisi kognisi maupun afeksi seperti kepuasan hidup, 

suasana hati yang positif, dan emosi (Diener dkk, 1997). Kesejahteraan subjektif 

pada mahasiswa sangat menarik untuk peneliti, karena mahasiswa termasuk 

dalam tahap dewasa awal yang mulai menjalin hubungan yang lebih emosional 

dengan lawan jenisnya atau biasa disebut dengan hubungan berpacaran. 

Menurut Bird & Melville (dalam Dharmawijati, 2016) dalam menjalani masa 

pacaran, individu merasa dekat dengan pasangannya, namun tidak semua 

pasangan dapat menjalani masa pacaran dengan berdekatan. Pasangan yang 

terpisah dengan jarak disebut dengan long distance relationship. 

 Untuk mencapai kesejahteraan subjektif dalam menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh, mahasiswa dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik 

lagi, memiliki banyak aktivitas serta memberikan perhatian yang berpusat pada 

orang lain bukan pada diri sendiri.  
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 Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini diketahui variabel 

kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran 

jarak jauh menunjukkan Mean empirik (Me) sebesar 54,28 dengan SDe sebesar 

4,978 dan Mean hipotetik sebesar 40 dengan SDh sebesar 8, maka dapat dilihat 

bahwa saat penelitian subjek memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang tinggi. 

Artinya subjek memiliki kepuasan terhadap hidupnya dari sisi afektif seperti kasih 

sayang, kebahagiaan, kepercayaan diri dan perasaan positif lainnya maupun dari 

sisi kognitif seperti pertemanan, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. 

 Dari hasil perhitungan ekstraversi menunjukkan Mean empirik (Me) 

sebesar 11,03 dengan SDe sebesar 3,498 dan Mean hipotetik sebesar 8 dengan 

SDh sebesar 2,67 maka dapat dilihat bahwa subjek memiliki tingkat ekstraversi 

yang tinggi. 


	HUBUNGAN EKSTRAVERSI DENGAN KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF PADA MAHASISWA YANG MENJALANI HUBUNGAN PACARAN JARAK JAUH.pdf (p.1-91)
	1. JUDUL.pdf (p.1-2)
	HALAMAN PENGESAHAN.pdf (p.3)
	PERNYATAAN PLAGIASI.pdf (p.4)
	3. iv.pdf (p.5)
	v.pdf (p.6)
	4. vi vii.pdf (p.7-8)
	5. viii.pdf (p.9)
	6. ix.pdf (p.10)
	ABSTRAK x xi.pdf (p.11-12)
	BAB 1.pdf (p.13-19)
	BAB 2.pdf (p.20-32)
	BAB 3.pdf (p.33-38)
	BAB 4.pdf (p.39-44)
	BAB 5.pdf (p.45-49)
	BAB 6.pdf (p.50)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.51-53)
	7. LAMPIRAN.pdf (p.54)
	8. LAMPIRAN A.pdf (p.55-59)
	9. LAMPIRAN B.pdf (p.60)
	10. B1 data uji coba KS.pdf (p.61-63)
	11. B2 Data uji coba Ekstraversi.pdf (p.64-66)
	12. LAMPIRAN C.pdf (p.67-74)
	13. LAMPIRAN D.pdf (p.75)
	14. D1 data KS.pdf (p.76-78)
	15. D2 Data Ekstraversi.pdf (p.79-81)
	16. LAMPIRAN E.pdf (p.82-86)
	17. LAMPIRAN F.pdf (p.87-88)
	18. LAMPIRAN G.pdf (p.89-91)

	Unicheck_Report_15.E1.0105 VINESA NADIA SAVIRA 10528903_en_EN_001.pdf (p.92)

