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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Uji Asumsi 

Sebelum melaksanakan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan 

uji asumsi. Terdapat dua jenis uji asumsi yaitu uji normalitas, linearitas, serta 

multikolinearitas. 

1. Uji Normalitas 

1) Subjective Well Being pada ODHA 

 Uji Normalitas terhadap skala Subjective well-being pada ODHA 

dengan menggunakan Kolomogorov-Smirnov Z menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,133 dengan p sebesar 0,200 (p>0,05) dengan artian bahwa 

distribusi persebaran data bersifat normal. 

2) Koping Stres 

 Uji Normalitas terhadap skala koping stres dengan menggunakan 

Kolomogorov-Smirnov Z menunjukkan hasil K-S Z sebesar 0,172 dengan p 

sebesar 0,047 (p<0,05) yang dapat disimpulkan bahwa data tidak 

terdistribusi secara normal. 

3) Kepribadian Ekstraver 

 Uji Normalitas pada Eysenck Personality Inventory bagian Kepribadian 

ekstraver dengan menggunakan Kolomogorov-Smirnov Z menunjukkan 

hasil K-S Z sebesar 0,189 dengan p sebesar 0,017 (p<0,05) dan dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. 
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2. Uji Linearitas 

  Hasil uji liniearitas menghasilkan korelasi yang linier antara koping 

stres dengan Subjective Well-Being pada ODHA. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan Flinier  = 6,627 dengan nilai p sebesar 0,017 (p<0,05) dengan kata 

lain terdapat hubungan yang linier koping stres dengan subjective well-

being. 

 Pada variabel kepribadian ekstraver dengan subjective well-being 

pada ODHA dapat diketahui nilai Flinier = 8,230 dengan nilai p sebesar 0,008 

(p<0,05) dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara 

kepribadian ekstraver dengan subjective well-being. 

3. Uji Multikolinearitas 

 Hasil Uji multikolinearitas menunjukkan hail dengan nilai VIF sebesar 

1,145 (<5) yang dapat diartikan bahwa kedua variabel bebas tidak saling 

mempengaruhi satu sama lain sehingga uji Hipotesis dapat dilakukan. 

 

5.1.2 Uji Hipotesis 

Setelah melakukan Uji Asumsi, selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis 

menggunakan SPSS Versi 21.0 for Windows. Walaupun pada dua variabel 

bebas data tidak terdistribusi normal namun variabel terikat memiliki persebaran 

distribusi yang normal sehingga analisis data dapat menggunakan analisis 

statistik parametrik. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis mayor 

adalah dengan menggunakan analisis regresi dua prediktor, sedangkan korelasi 

product moment digunakan untuk menguji dua buah hipotesis minor. Berikut hasil 

yang diperoleh dari Uji Hipotesis : 
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1. Hipotesis Mayor 

  Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara koping stres dan kepribadian ekstraver dengan subjective 

well-being pada ODHA. Hal ini dapat diketahui dari nilai R = 0,590 dan F = 

6,152 (p<0,01) dengan model persamaan garis regresi 

Y=0,037+0,201X1+0,910X2. Arti dari persamaan tersebut adalah jika koping 

stres (X1) dan kepribadian ekstraver (X2) tetap maka akan berpengaruh 

terhadap subjective well-being pada ODHA (Y). Jika koping stres dan 

kepribadian ekstraver meningkat maka subjective well-being pada ODHA 

juga akan meningkat. Dengan demikian jelas diketahui bahwa koping stres 

dan kepribadian ekstraver merupakan beberapa faktor yang diketahui 

dapat meningkatkan SWB pada ODHA Hasil uji hipotesis lebih lanjut dapat 

dilihat pada lampiran. 

2. Hipotesis Minor 

1) Hipotesis minor pertama menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara koping stres dengan subjective well-

being pada ODHA. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien rx1y = 

0,465 (p<0,01). Semakin tinggi seorang ODHA melakukan koping 

stres, maka diikuti pula peningkatan kepuasan hidup (subjective well-

being) pada ODHA, begitu pula sebaliknya. Melalui Hasil analisis data 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis minor satu yang 

diajukan oleh peneliti diterima. 

2) Hipotesis minor kedua menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kepribadian ekstraver dengan subjective 

well-being pada ODHA. Hal ini ditunjukkan melalui nilai koefisien 
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korelasi rx2y = 0,505 (p<0,01). Semakin seorang ODHA memiliki 

kepribadian Ekstraver, maka semakin tinggi pula subjective well-being 

pada ODHA, begitu pula sebaliknya. Melalui Hasil analisis data 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa maka hipotesis minor kedua 

yang diajukan oleh peneliti diterima. 

5.2 Pembahasan 

Hasil uji hipotesis mayor dengan menggunakan analisis regresi dua 

prediktor yang menghasilkan nilai R = 0,590 dan F = 6,152 (p<0,01) dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara koping stres dan 

kepribadian ekstraver dengan subjective well-being (SWB) pada ODHA. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi koping stres dilakukan dan semakin ekstraver 

kepribadian seseorang maka dapat meningkatkan SWB pada ODHA, begitu pula 

sebaliknya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis mayor diterima. 

Individu yang mengalami stres cenderung melakukan strategi koping  

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Safaria & Saputra 

(2009) mengungkapkan bahwa koping stres memiliki andil dalam mengubah 

hubungan antara individu yang mengalami stres dengan lingkungannya agar 

berdampak yang lebih baik dan meredakan hingga menghilangkan beban emosi 

yang dirasakan oleh seseorang. Ketika individu melakukan proses koping, maka 

proses tersebut akan berjalan dinamis serta perilaku dalam mengatasi stress 

akan menyesuaikan pengalaman, keadaan serta waktu dimana individu pernah 

melakukan koping dan dianggap berhasil untuk menyelesaikan masalahnya. 

Keberhasilan koping stres pada masalah sebelumnya akan menciptakan sebuah 

optimisme. Optimisme akan meningkatkan kemampuan seorang ODHA untuk 

mengelola penyelesaian konflik ketika muncul permasalahan serupa dan tidak 
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takut untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga menimbulkan kepuasan 

hidup (SWB) apabila berhasil melakukan hal tersebut. Adanya hubungan yang 

sangat signifikan pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Tyas & Savira (2017) pada mahasiswa luar jawa yang berkuliah di 

UNESA. 

Selain kemampuan dalam koping stres, kepribadian ekstraver turut 

berpengaruh dalam SWB. Apabila individu memiliki kemampuan untuk 

memberikan penilaian objektif pada dunianya dari luar diri individu, maka 

kepuasan hidup akan terbentuk. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Roysamb, Nes, Czajkowski, dan Vassend (2018) yang 

mengatakan bahwa dalam salah satu komponen kepribadian ekstraver yaitu 

Emosi Positif dan keaktifan menjadi komponen penting dalam proses 

peningkatan kepuasan hidup. Ketika individu memiliki pandangan positif akan 

hidup yang terbentuk dari lingkungan sosial dan dengan mengikuti kegiatan yang 

bersifat positif, maka seorang ODHA dapat mengembangkan kepuasan hidup. 

Pada kasus ini, dengan adanya layanan KDS atau Kelompok Dukungan Sebaya 

turut membantu seorang ODHA mengembangkan emosi positif karena dapat 

bertemu dengan teman-teman yang memiliki kesamaan nasib serta melakukan 

kegiatan yang bersifat positif setiap bulannya bersama dengan anggota 

komunitas. 

Pengembangan emosi positif ini terbentuk dari adanya dukungan sosial 

serta kemampuan dalam proses adaptasi terhadap stressor yang ada. 

Pengembangan kegiatan yang bersifat positif serta adanya hubungan positif 

yang terbentuk dalam komunitas ini turut membantu individu dengan HIV/AIDS 

meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan serta saling 
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mengingatkan ketika mengalami hambatan atau kesulitan. Hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada salah satu ODHA menunjukkan faktor dukungan sosial 

mengambil peran penting dalam proses penerimaan diri sebagai seorang ODHA 

dan meningkatkan kepuasan hidup dengan memiliki status tersebut. Kegiatan 

yang berlangsung ketika KDS juga turut membantu seorang ODHA memiliki 

pandangan positif terhadap hidupnya karena merasa menemukan makna hidup 

yang baru dan berbeda dari sebelumnya.  

Melalui uji hipotesis minor pertama diperoleh rx1y sebesar 0,465 

(p<0,01), dengan artian terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

koping stres dengan subjective well being. Semakin tinggi koping stres yang 

dilakukan oleh ODHA maka semakin tinggi pula SWB, begitu pula sebaliknya. 

Maka hipotesis minor pertama yang peneliti ajukan dapat diterima. Koping stres 

merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengontrol, mengurangi 

atau  bahkan belajar untuk menerima situasi mengancam yang dapat 

menimbulkan stres (Feldman, 2011). Proses koping stres digunakan untuk 

mengurangi situasi yang kurang menguntungkan sehingga individu dapat 

menjalani hidupnya dengan lebih baik dan merasa bahagia. Mengubah situasi 

stres dengan mempersepsikan hal tersebut sebagai hal yang harus dihadapi dan 

optimis bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi akan memunculkan emosi 

positif (Blaxton & Bergeman, 2017). Tetapi koping stres tidak dapat berdiri sendiri 

untuk membentuk sebuah kepuasan hidup bagi seseorang, melainkan dengan 

tambahan dukungan sosial dari lingkungan sekitar turut memegang peran 

penting dalam peningkatan kepuasan (Greenglass & Fiksenbaum, 2009). 

Dukungan sosial juga berperan dalam proses penerimaan diri seorang 

ODHA sehingga terbentuk kepuasan hidup (SWB). Dukungan sosial memberikan 
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pengertian bahwa ODHA masih mendapatkan support dalam menghadapi 

statusnya yang baru dan berbeda dari orang lain. Ketika seorang ODHA 

mengalami hambatan dalam proses menyesuaikan diri dengan status ODHA, 

mereka bingung untuk melakukan hal yang konstruktif agar dapat menyelesaikan 

masalahnya. Dengan adanya dukungan sosial yang diberikan diharapkan ODHA 

dapat mendapatkan pencerahan dalam proses penerimaan diri sekaligus 

menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya.  

Dukungan sosial yang diberikan biasanya berupa emosional, dukungan 

informasi. ODHA yang mendapatkan dukungan sosial akan merasakan emosi 

positif karena merasa diterima. Ketika seorang ODHA merasakan emosi positif, 

secara langsung akan berdampak pada pola pikir yang kreatif dan fleksibel 

dalam menemukan strategi pemecahan masalah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan self-esteem bagi ODHA (Folkman & Moskowitz, 2000). Menurut 

Fredickson (dalam Folkman, 2010) juga menuturkan bahwa emosi positif 

berperan penting bagi individu dalam mengelola stres dengan mengubah 

ancaman menjadi tantangan, memberikan motivasi serta mempertahankan 

usaha dalam melakukan koping dengan jangka waktu yang panjang. Secara 

langsung, emosi positif yang dominan berkaitan dengan SWB atau kepuasan 

hidup yang dirasakan oleh ODHA. 

Melalui uji hipotesis minor kedua diperoleh rx2y sebesar 0,505 (p<0,01), 

dan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara kepribadian ekstraver dengan subjective well being. Semakin 

ekstraver kepribadian pada ODHA maka semakin tinggi pula SWB, begitu pula 

sebaliknya. Maka hipotesis minor kedua yang peneliti ajukan dapat diterima. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Giyati & Wardani (2016) 
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yang menyebutkan bahwa kepribadian ekstraver memiliki kaitan dengan SWB 

pada remaja akhir. Hal tersebut terjadi karena beberapa trait yang ada pada 

individu dengan kepribadian ekstravers seperti lively, riang, bersemangat dan 

berani. Individu dengan kepribadian ekstraver cenderung memiliki kemampuan 

bersosialisasi yang baik serta memilki gairah untuk berfikir dengan cepat serta 

dinamis dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi (Feist, Feist, 

& Roberts, 2017). Melalui kemampuan tersebut, orang yang berkepribadian 

ekstraver dapat merasakan emosi positif dengan mudah dan mampu merasakan 

hidupnya yang puas karena dapat menyesuaikan diri dengan orang lain. 

Emosi positif akan muncul ketika seseorang mengalami perasaan 

dicintai, puas akan hidupnya, menikmati hidup yang dijalani saat ini serta dapat 

bahagia dengan apa yang ada (Baumgardner & Crothers, 2009). Emosi positif 

yang dimiliki oleh individu dengan kepribadian ekstraver ini turut membawa sikap 

optimis dalam menghadapi berbagai situasi. Sikap optimis tersebut ditunjukkan 

dengan kemampuan tinggi dalam menjalin relasi dengan orang lain dan 

berorientasi pada interaksi dengan individu lain walaupun belum dikenal. Selain 

itu, individu dengan kepribadian ekstraver berusaha untuk membangun interaksi 

sosial agar mendapatkan dukungan sosial untuk bahagia sehingga mereka lebih 

suka berlama-lama dan terbuka dengan orang lain tanpa menyembunyikan 

sesuatu yang ditakutinya (Giyati & Wardani (2016). Individu dengan kepribadian 

ekstraversi lebih mudah untuk melakukan kegiatan sosial yang membuat dirinya 

bahagia sehingga level perasaan positif yang dialami lebih tinggi daripada 

kepuasan negatif hingga pada akhirnya kepuasan hidup dapat tercapai (Brajša-

Žganec, Ivanović, & Lipovčan, 2011). 
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Melalui analisis yang dilakukan persubjek, ditemukan bahwa terdapat 8 

perempuan dan 18 laki-laki, dari kedua jenis kelamin tersebut sebanyak 5 

perempuan dan 10 laki-laki atau sekitar 57,7% mengalami kepuasan hidup yang 

tinggi, sedangkan sisanya berada pada tingkatan sedang. Sedangkan ditinjau 

dari tingkat gaji, ODHA yang memiliki gaji tinggi ternyata memiliki SWB yang 

tinggi (> 5.000.000), hal ini sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya kepuasan hidup yaitu faktor pendapatan. Sedangan dari tingkat 

pendidikan, baik antara S1 maupun SMA tidak ada perbedaan dan menunjukkan 

skor sedang pada kepuasan hidup yang di alami. Status perkawinan 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kepuasan hidup antara yang 

lajang dengan yang sudah menikah. 

Dari uraian diatas, terdapat adanya perbedaan antara permasalahan 

yang ditemukan atau SWB pada ODHA. Pada temuan peneliti terdapat 

permasalahan mengenai SWB yang rendah, namun hasil temuan menunjukkan 

pada tingkat yang sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kelemahan 

dalam penelitian ini. Kelemahan yang mungkin dapat mempengaruhi penelitian 

ini diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan teknik tryout terpakai, sehingga subjek 

dihadapkan pada skala dengan item-item yang belum bersih dari item 

yang tidak valid (gugur). Dari skala SWB terdapat 15 item yang gugur 

dan skala koping stres dengan 33 item yang gugur sehingga 

mempengaruhi hasil analisa penghitungan data penelitian. 

2. Pengisian skala diawasi peneliti namun berada dalam suasana klasikal, 

pada situasi tersebut beberapa responden bergurau ketika proses 

pengisian skala sehingga menyebabkan kesulitan untuk konsentrasi 
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dalam mendengarkan instruksi dari peneliti sekaligus memahami 

instrumen skala yang diberikan. 

3. Populasi pada penelitian ini tidak dikendalikan, individu dengan 

kepribadian introvert yang berarti memiliki skor ekstravert yang rendah 

tidak disertakan dalam penelitian ini.  


