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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

   Setiap orang menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam 

kehidupannya. Tidak dipungkiri bahwa kesejahteraan menjadi tujuan utama dari 

ekstistensi kehidupan manusia. Banyak orang menganggap bahwa kesejahteraan 

itu hanya dapat diketahui dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan 

juga papan. Padahal lebih dari itu dalam kacamata psikologi positif kesejahteraan 

diketahui dari bagaimana seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya. 

Kesejahteraan yang dimaksud adalah Kesejahteraan Psikologis atau yang biasa 

dikenal Pscychological Well Being. Pscychological Well Being  (PWB) bukan 

hanya kondisi tidak merasakan penderitaan, tetapi kesejahteraan psikologis dilihat 

dari seberapa besar keterlibatan manusia dalam kegiatan di lingkungan sosialnya, 

memahami arti dan tujuan hidup, dan membangun hubungan seseorang pada 

obyek ataupun orang lain (Snyder & Lopez, 2005). Berdasarkan hal tersebut, PWB 

mengarahkan individu yang dalam kondisi sehat (secara psikologis) untuk dengan 

sadar mengontrol kehidupannya, bertanggungjawab terhadap keadaan diri, serta 

mengenali dirinya sendiri.  

PWB juga diartikan sebagai kondisi psikologis setiap individu yang 

berfungsi dengan baik dan juga positif. Individu yang memiliki PWB sudah pasti 

memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, memiliki tujuan 

yang berarti dalam kehidupannya, memiliki kemampuan untuk mengatur 

lingkungan, menjalin hubungan yang positif dengan orang lain dan berusaha untuk
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menggali serta mengembangkan diri se-optimal mungkin (Ramadhani & Djuanaedi, 

2016).  

Individu dengan PWB tinggi akan cenderung merasa positif terhadap diri 

sendiri, peduli dengan orang lain, memiliki tujuan hidup jelas, dan menyadari akan 

potensi dalam diri, sehingga mereka akan cenderung lebih optimis dalam menapaki 

kehidupan. Sedangkan Individu dengan PWB rendah akan cenderung pesimis 

terhadap hidup yang mereka jalani karena tidak mampu memaknai hidup, selalu 

menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berdaya dan tidak mampu menggali dan 

mengembangkan potensi yang ada di dalam diri (Ryff & Singer, 1998, dalam Papalia, 

2009,h.295). 

Mahasiswa merupakan individu yang berada dalam level tertinggi tingkatan 

pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah 

orang yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai individu yang berada pada 

masa dewasa awal, dengan tugas perkembangan untuk memenuhi harapan 

masyarakat dengan bekerja sesuai studi yang ditempuh dan mendapat upah untuk 

memenuhi keperluan sehari-hari (Hurlock, 2010). Seorang mahasiswa dikategorikan 

pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat 

digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi 

perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan 

pendirian hidup (Yusuf, 2012). Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu 

mencapai kesejahteraan psikologis dalam kehidupannya. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa 9 

Oktober 2018 terhadap 10 mahasiswa di Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan 
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Fakultas Hukum Unika didapati hasil bahwa mereka masih belum sejahtera secara 

psikologis. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa belum semua aspek PWB 

terpenuhi, terutama pada mahasiswa di Fakultas Psikologi. Hal ini disebabkan karena 

pada beberapa mahasiswa di Fakultas Psikologi, merasa sudah mampu 

mengembangkan dirinya, telah mandiri, namun penerimaan diri dan hubungan 

dengan orang lain belum terjalin dengan baik. Oleh karena belum mampu menerima 

diri secara baik berakibat pada perasaan pesimistis, tidak percaya diri akan 

kemampuan yang dimiliki sehingga pada saat melakukan presentasi di depan umum 

menjadi sangat gugup dan tidak dapat berkonsentrasi. Banyak yang mengaku sulit 

untuk menjalin hubungan dengan orang lain karena malu,minder dan takut apabila 

tidak bisa mengikuti gaya pertemanan di lingkungan sekitarnya. Perasaan tidak 

pantas menjadi penyebab utama beberapa mahasiswa Fakultas Psikologi sulit untuk 

membangun hubungan dengan orang lain. 

Terdapat beberapa faktor yang membuat para mahasiswa di Fakultas 

Psikologi  belum merasa sejahtera secara psikologis, antara lain perasaan iri terhadap 

kesuksesan orang lain, merasa rendah diri, merasa tidak pantas dan tidak layak, 

kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang lain, serta takut untuk menjadi 

orang yang berbeda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki 

pandangan sendiri-sendiri terhadap bagaimana memaknai kehidupannya.  

Menurut Hutapea (2011) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi PWB 

antara lain; demografi, dukungan sosial, evaluasi terhadap pengalaman hidup dan 

kepribadian. Dimana kepribadian merupakan pola sifat dan karakteristik tertentu yang 

relatif permanen dan memberikan, baik konsistensi maupun individualitas pada 
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perilaku orang (Feist & Feist, 2016). Bisa dikatakan bahwa faktor kepribadian 

merupakan ciri khas yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Terdapat 

berbagai macam tipe kepribadian, salah satunya adalah kepribadian ekstraver. 

Menurut Feist & Feist (2016) kepribadian ekstraver merupakan sebuah sikap yang 

menjelaskan aliran psikis ke  arah luar sehingga orang yang bersangkutan akan 

memiliki orientasi objektif dan menjauh dari orientasi subjektif. Orang dengan skor 

tinggi pada ekstraver cenderung penuh kasih sayang, ceria, senang berbicara, 

senang berkumpul dan menyenangkan. Orang tipe ekstraver akan merasa 

bahagia/sejahtera secara psikologis apabila ia berada ditengah-tengah banyak orang, 

bertemu dengan banyak orang. Karena pada dasarnya orang-orang ekstraver adalah 

orang yang mudah bergaul dengan orang baru dan banyak berbicara. 

Telah banyak penelitian sebelumnya tentang hubungan antara kepribadian 

ekstraver dengan PWB seseorang, diantaranya penelitian Sutedja (2014) yang 

memperoleh hasil koefisien korelasi extraversion dengan PWB r = 0,495 dan p < 0,01 

yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kepribadian ekstraver dengan 

tingkat PWB. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2013) ditemukan hasil 

bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara extraversion dengan 

kesejahteraan psikologis pada paranormal (rxy=0,724, p<0,01), semakin tinggi 

extraversion maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologisnya 

Tipe kepribadian ekstraver turut mempengaruhi tingkat PWB seseorang, 

karena karakteristik orang ekstraver adalah mereka yang periang, mudah bergaul, 

banyak bicara, dan selalu bersemangat dalam kondisi apapun. Sifat seperti inilah yang 

diperlukan untuk memenuhi enam aspek agar dapat dikatakan individu tersebut telah 



5 
 

 
 

mencapai PWB. Diantaranya, penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang 

lain, otonomi, penguasaan lingkungan, memiliki tujuan hidup serta pertumbuhan 

pribadi.  

 Oleh karena untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara 

kepribadian ekstraver dengan psychological well being peneliti mengajukan judul 

“Hubungan antara Kepribadian Ekstraver dengan psychological well being pada 

mahasiswa.” 

1.02. Tujuan      

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara kepribadian ekstraver dengan psychological well being  pada mahasiswa. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat teoritis 

  Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan 

pemikiran guna pengembangan psikologi pada umumnya, dan bidang psikologi 

positif. 

1.03.02. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini mengungkap ada atau tidaknya hubungan antara 

kepribadian ekstraver dengan psychological well being pada mahasiswa. Sehingga 

hasil penelitian ini mampu membantu pembaca, khususnya mahasiswa untuk lebih 

memahami sejauhmana psychological well being penting dalam kehidupan sehari-

hari. 


