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MOTTO 

 

 

A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself." 

    -Josh Billings -  
 
 
 
Kebahagiaan bukanlah milik mereka yang memiliki segalanya, namun 

milik mereka yang mampu bersyukur atas apa yang mereka miliki 
sekarang. 
-Anonim- 

 
 

Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-
tempat kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena 

kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk 
melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan. 

-Anonim- 
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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik apakah 
terdapat perbedaan kepribadian ditinjau dari jenis hewan peliharaannya. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan tipe 
kepribadian berdasarkan The Big Five antara pemelihara anjing dan 
pemelihara kucing. Pemelihara anjing memiliki tingkat Extraversion, 
Agreeableness dan Conscientiousness yang lebih tinggi dibandingkan 
pemelihara kucing. Pemelihara kucing memiliki tingkat Neuroticism 
dan Opennes yang lebih tinggi dibandingkan pemelihara anjing. Subyek 
dalam penelitian ini adalah subyek yang memiliki anjing atau kucing, 
berusia 18-40 tahun yang berlokasi di Semarang dan Yogyakarta, 
dengan minimal pemeliharaan selama satu tahun. Jumlah subjek adalah 
68 orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif dengan skala Big Five Inventory  dimana instrumen 
ini merupakan salah satu alat tes yang dapat mengidentifikasi 
kepribadian berdasarkan teori Big Five Personality. Hasil analisis data 
didapatkan bahwa uji hipotesis dengan Independent Sample t-test 
menunjukkan hasil bahwa tidak ada perbedaan kepribadian antara 
pemelihara anjing dan pemelihara kucing, dimana tidak ada perbedaan 
tingkat Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, 
dan Openness pada pemilik anjing maupun pemilik kucing. Jadi 
hipotesis penelitian ini ditolak.  
 
Kata kunci:  kepribadian, hewan peliharaan, Big Five Inventory,  

Big Five Personality 
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