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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

5.01. UJI ASUMSI 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan linieritas yang dilakukan sebelum 

melakukan uji hipotesis. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran item, selain itu juga untuk mengetahui variabel yang dianalisis memiliki 

hubungan yang linier atau tidak. Seluruh pengujian dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 20.00. 

5.01.01. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnov, dimana data yang ada dapat dikatakan normal ketika data tersebut memiliki 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (p>0,05), dan hasil perhitungan uji 

normalitas penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kepribadian Ekstraver  

Hasil uji normalitas dari 60 data pada variabel kepribadian ekstraver  

menunjukan perolehan nilai KSZ= 0,610 dengan taraf signifikansi sebesar p= 0,850 

(p>0,05), hal ini menandakan bahwa skor variabel kepribadian ekstraver berdistribusi 

normal.  

b.  Psychological Well Being pada mahasiswa 

Hasil uji normalitas pada variabel PWB menunjukkan perolehan nilai KSZ= 

0,849 dengan taraf signifikansi sebesar p= 0,467 (p>0,05) hal ini menandakan bahwa 

skor variabel PWB berdistribusi normal.  
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5.01.02. Uji Linieritas 

 Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang linier 

antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Kaidah yang digunakan dalam 

penentuan sebaran normal atau tidaknya adalah jika sig < 0,05 maka sebaran data 

tersebut linier. Hasil uji linieritas antara kepribadian ekstraver dengan PWB 

menunjukkan nilai F hitung = 13,407 dengan p= 0,001 (p<0,05). Hasil ini menunjukkan 

bahwa kedua variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linier.  

 

5.02. HASIL ANALISIS DATA  

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah ada hubungan positif antara kepribadian ekstraver dengan PWB. 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik pengujian parametrik dengan 

metode Korelasi Product Moment. Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

menggunakan SPSS 20.00, hasilnya didapati koefisien rxy sebesar 0,433 dan p= 0,000 

(p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima, dimana 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kepribadian ekstraver dengan 

PWB pada mahasiswa.  
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5.03. PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengukur hubungan  antara kepribadian ekstraver dengan    

PWB pada mahasiswa. Berdasarkan penghitungan menggunakan uji parametic 

Product Moment  didapati hasil skor rxy 0,433 dengan signifikansi 0,000 (p<0,01) yang 

berarti ada  hubungan sangat signifikan antara kepribadian ekstraver dengan PWB 

dengan arah positif. Artinya semakin tinggi kepribadian ekstraver, maka akan semakin 

tinggi pula PWB, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian 

ini diterima. 

Meninjau hasil skor signifikansi diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. Hal ini ditinjau dari tiga aspek kepribadian ekstraver dan enam aspek PWB 

yang menjadi dasar pada skala penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

terdahulu, dimana dalam penelitian Sutedja (2014) memperoleh hasil koefisien 

korelasi extraversion dengan PWB r = 0,495 dan p < 0,01 yang menunjukkan adanya 

hubungan positif antara kepribadian ektrovert dengan tingkat PWB. Selain itu menurut 

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. 

PWB  memiliki enam aspek yaitu penerimaan diri, yang mana seseorang akan 

memiliki sifat yang positif terhadap dirinya sendiri serta dapat menerima baik buruk 

sifat yang dimiliki. Aspek hubungan positif dengan orang lain, dimana  seseorang 

diharapkan mampu menjalin hubungan yang akrab dan dekat dengan orang lain.  
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Selain itu terdapat aspek otonomi yang berarti seseorang telah mampu 

mengambil sebuah keputusan sendiri tanpa campur tangan orang lain, serta mampu 

hidup mandiri. Aspek yang selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana seseorang 

mampu menguasai lingkungan hidupnya. Untuk mencapai PWB seseorang juga harus 

memiliki tujuan hidup yang jelas, telah membuat rencana-rencana yang dilakukan 

untuk masa depan dan yang terakhir adalah aspek pertumbuhan diri, dimana 

seseorang dalam hidupnya dituntut untuk selalu mengembangkan potensi yang ada 

dalam dirinya sehingga menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dan tidak 

mengalami stagnansi.  

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa orang dapat mencapai PWB  apabila 

mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, karena lewat orang lain 

seseorang akan mampu untuk melangsungkan kehidupan bersama dengan orang 

lain. Tidak dipungkiri bahwa manusia adalah mahluk sosial, yang tidak dapat hidup 

sendiri. Oleh karena itu dengan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain 

akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dalam hidup dan mengembangkan diri 

seutuhnya ke arah yang lebih baik. Seseorang dengan PWB  yang tinggi akan selalu 

merasa aman, dan nyaman jika dalam hidupnya bersinggungan dengan orang lain, 

karena dengan itu seseorang mampu memaknai kehidupan lewat pelajaran hidup 

yang dialaminya sendiri maupun dari pengalaman orang lain.  

Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PWB  dapat dicapai bila 

seseorang tersebut mampu untuk menerima diri secara positif. Dalam arti seseorang 

mampu menyadari dan menerima kebaikan maupun keburukan dalam diri sehingga 

memacu seseorang untuk terlibat aktif didalam kegiatan-kegiatan sosial. Kepercayaan 
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terhadap diri sendiri perlu ditanamkan agar seseorang bangga terhadap dirinya dan 

pencapaian yang telah seseorang raih.  

Dalam penelitian ini skor tertinggi terdapat dalam aspek menjalin hubungan 

yang positif dengan orang lain hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa di Fakultas 

Psikologi telah mampu menjalin hubungan dengan baik. Banyaknya kegiatan yang 

ada di Fakultas Psikologi seperti, kepanitiaan, organisasi, dan juga belajar secara 

berkelompok membuat mahasiswa telah terbiasa untuk membangun hubungan yang 

hangat dengan orang lain. Dengan tingginya skor dalam aspek menjalin hubungan 

membuat mahasiswa Fakultas Psikologi lebih mudah untuk berkembang serta 

mencapai tujuan hidupnya. Lewat orang lain pula mahasiswa tersebut lebih mampu 

untuk menerima kekurangan dirinya, sehingga rasa pesimis sedikit demi sedikit hilang 

sehingga yang ada adalah pikiran positif, perbuatan positif yang pada akhirnya 

membuat mahasiswa Fakultas Psikologi mencapai PWB. 

Sejalan dengan temuan peneliti pada skala kepribadian ekstraver yang 

menunjukkan skor tertinggi pada aspek aktivitas. Dimana seorang ekstraver menyukai 

hal-hal yang melibatkan aktifitas fisik, suka bekerja keras dan cepat beralih dari satu 

aktivitas ke aktivitas yang lain. Hal ini menunjukan bahwa seseorang dengan 

kepribadian ekstraver tidak bisa hanya duduk diam pada saat bekerja, tubuhnya yang 

energik mengharuskan orang ekstraver untuk bergerak. Banyak aktivitas maupun 

kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Psikologi untuk membuat mahasiswanya 

menjadi aktif, tidak hanya unggul dalam akademik namun juga sosialnya baik. Tidak 

heran apabila mahasiswa Fakultas Psikologi memiliki aktivitas yang banyak diluar jam 

perkuliahan, hal ini akan membuat mahasiswa terbiasa melakukan aktivitas diluar 
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ruangan sehingga interaksi atau hubungan dengan orang lain menjadi lebih hangat. 

Dengan banyak aktivitas membuat mahasiswa menjadi semangat untuk menjalani 

perkuliahan, karena kegiatannya tidak hanya belajar namun dapat mengembangkan 

diri lewat kepanitiaan atau organisasi yang ada di Fakultas Psikologi. 

Sejalan dengan hal ini PWB  dapat dicapai apabila salah satunya seseorang 

tersebut mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, sedangkan orang 

dengan kepribadian ekstraver suka dengan aktivitas yang dilakukan bersama-sama 

dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang dengan kepribadian 

ekstraver cenderung ingin selalu berhubungan dengan orang lain, dan hal inilah yang 

membuat PWB  seseorang meningkat.  

Orang dengan kepribadian ekstraver akan merasa sejahtera secara psikologis 

apabila berada ditengah-tengah orang banyak, karena dengan bertemu orang secara 

langsung ia akan mampu untuk meluapkan isi hati dan juga mengembangkan potensi 

lewat dukungan dari lingkungan sekitarnya. Karena pada dasarnya ekstraver memiliki 

jiwa yang aktif dan juga bersemangat serta relasi yang luas, tidak heran apabila 

kesejahteraan psikologisnya diukur dari sejauh mana seseorang dapat 

mengembangkan potensi serta menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan 

sekitar.  

Pada dasarnya, kepribadian merupakan suatu proses mental yang 

mempengaruhi seseorang dalam berbagai situasi yang berbeda. Sementara di lain 

pihak, PWB mengacu pada suatu tingkatan dimana individu mampu berfungsi, 

merasakan, dan berfikir sesuai dengan standar yang diharapkan. Sehingga 
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kebermaknaan hidup yang dialami dan dirasakan oleh seorang individu tergantung 

dari kepribadian individu itu sendiri yang membuat situasi dapat berbeda. 

Hasil analisis data dari variabel kepribadian ekstraver diketahui bahwa dari 60 

subjek memiliki nilai Mean Empirik (ME)  sebesar 32,5 ; Mean Hipotetik (MH) sebesar 

27,5 dan standar deviasi hipotetik sebesar 5,5. Mean Empirik (ME)  sebesar 32,5 

termasuk kedalam golongan ambiver, yaitu dengan pembagian skor golongan  adalah 

10 orang introver, 41 orang ambiver, dan 9 orang ekstraver. Maka dari itu dapat 

dikatakan bahwa kepribadian ekstraver pada subyek penelitian ini tergolong sedang. 

Hasil analisis data dari variabel PWB diketahui bahwa dari 60 subjek memiliki 

nilai Mean Empirik (ME)  sebesar 51,13 ; Mean Hipotetik (MH) sebesar 42,5 dan 

standar deviasi hipotetik sebesar 8,5. Mean Empirik (ME)  sebesar 51,13 termasuk 

kedalam golongan tinggi, yaitu dengan pembagian skor golongan dari PWB adalah 7 

orang (rendah), 39 orang (sedang), dan 14 orang (tinggi). Maka dari itu dapat 

dikatakan bahwa PWB subyek penelitian tergolong tinggi.  

Hasil analilis di atas mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

yaitu ada hubungan positif antara kepribadian ekstraver dengan PWB pada 

mahasiswa. Hal tersebut didukung dari hasil perhitungan Mean Hipotetik dari variabel 

kepribadian ekstraver dengan PWB, dimana hasil MH dari kepribadian ekstraver 

adalah sedang dan hasil MH dari PWB tinggi. Sumbangan efektif dari variabel 

kepribadian ekstraver ke PWB sebesar 18,75% termasuk dalam kategori tinggi, 

sedangkan 81,25% sisanya merupakan variabel lain selain kepribadian ekstraver. 
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5.04. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut 

antara lain : 

1. Pemilihan kata pada beberapa item skala masih kurang tepat, sehingga 

menimbulkan pertanyaan saat proses pengambilan data. 

2. Suasana tempat pengambilan data yang kurang kondusif, sehingga 

mempengaruhi pemilihan jawaban dari subjek. 

 


