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ABSTRAK 
Semua orang ingin menjadi lebih bahagia, dan pencapaian kebahagiaan adalah tujuan 

utama dari psikologi positif (Seligman, 2002, 2011). Dalam sejarahnya, sudah ribuan tahun 

orang Jawa mencoba untuk menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati dengan gaya 

kepribadiannya masing-masing. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui 1) hubungan antara 

Big Five Personality dengan kebahagiaan, 2) hubungan antara extraversion dengan 

kebahagiaan, 3) hubungan antara agreeableness dengan kebahagiaan, 4) hubungan antara 

neuroticism dengan kebahagiaan, 5) hubungan antara openness to experience dengan 

kebahagiaan, 6) hubungan antara conscientiousness dengan kebahagiaan. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah korelasional. Dalam pengambilan sampel, peneliti mengambil 35 subjek yang sesuai 

dengan karakteristik penelitian yaitu warga Solo dengan teknik insidental random sampling. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara Big Five 

Personality dan 4 dimensi (Extraversion, Agreebleness, Conscientiousness, Openness) 

dengan kebahagiaan. Berdasarkan nilai korelasi, variabel dikatakan berpengaruh karena taraf 

kesalahannya kurang dari 5%. Sedangkan, pada kepribadian Neuroticsm tidak terdapat 

hubungan yang signifikan dengan kebahagiaan. 

 

Kata Kunci : Big Five Personality , kebahagiaan 

 

                                                         ABSTRACT 
          Everyone wants to be happier, and achieving happiness is the main goal of positive 

psychology (Seligman, 2002, 2011). In its history, thousands of years ago Javanese people 

have tried to reach true perfection and happiness with their own personality styles. The 

purpose of the study was to find out 1) the relationship between Big Five Personality and 

happiness, 2) the relationship between extraversion and happiness, 3) the relationship 

between agreeableness and happiness, 4) the relationship between neuroticism and 

happiness, 5) the relationship between openness to experience and happiness, 6 ) the 

relationship between conscientiousness and happiness. This study uses quantitative methods. 

The research design used in this study is correlational. In taking samples, researchers took 35 

subjects that were in accordance with the characteristics of the study, namely the residents of 

Solo with an incidental random sampling technique. The results of this study indicate a 

positive and significant relationship between Big Five Personality and 4 dimensions 

(Extraversion, Agreement, Conscientiousness, Openness) and happiness. Based on the 

correlation value, the variable is said to be influential because the level of error is less than 

5%. Whereas, in the Neuroticsm personality there is no significant relationship with 

happiness. 

 

Keywords: Big Five Personality, happiness 
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PENDAHULUAN 

Berbagai sebutan disematkan pada Kota Solo, antara lain kota batik, kota priyayi, kota 

langgam dan campur sari serta kota wayang Indonesia, dll. Secara umum, suku jawa 

diidentikkan dengan berbagai sikap sopan, segan, menyembunyikan perasaan, lemah lembut, 

jujur, cinta sesama dan lingkungan, serta menjaga etika berbicara baik secara isi dan bahasa 

perkataan maupun objek yang diajak berbicara. Masyarakat yang memperhatikan pernak 

pernik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa pun,  Jawa memiliki bahasa yang 

bertingkat, mulai dari bahasa jawa kasar, halus, hingga sangat halus dan disesuaikan dengan 

objek yang diajak bicara. Ciri khas seorang yang bersuku Jawa adalah menunggu dipersilakan 

untuk mencicipi, bahkan terkadang sikap sungkan mampu melawan kehendak atau keinginan 

hati. Ragam watak atau tabiat wong Jawa itu komplit. Oleh sebab itu watak orang Jawa tidak 

bisa disamaratakan (digebyah-uyah). Tidak semua orang Jawa lamban, tergantung orangnya. 

Banyak orang Jawa yang berani bertindak tegas dan cepat (trampil-trengginas-tanggap-

tanggon). 

Dalam sejarahnya, sudah ribuan tahun orang Jawa mencoba untuk menggapai 

kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Para penyair telah memberikan gambaran keindahan 

pada syair ciptannya. Orang Jawa klasik memberikan ilmu kebahagiaan hidup manusia di 

dunia ada tujuh jenis. Untuk melengkapi tulisan tentang tujuh jenis kebahagiaan ini saya 

petikkan dari R. Ng. Ranggawarsita (2013) dalam Serat Pustaka Raja Purwa. Yaitu Kabegjan 

(kekayaan atau keberuntungan), Kagunan (kepandaian/bermanfaat), Kasuran (kesaktian), 

Kabrayan (banyak anak cucu),  Kasinggihan (keluhuran), Kayuswan (panjang umur) dan 

Kawigdadan (keselamatan). Sedangkan untuk meraih kebahagiaan itu sendiri harus melalui 

beberapa tahap. Mulat Sarira, atau lebih mawas diri, dimana manusia menemukan indentitas 

yang terdalam sebagai pribadi. Tepa Salira, dimana seseorang berempati terhadap perasaan 

orang lain. 

Tidak hanya dua tahap di atas saja, untuk menggapai kebahagiaan sejati manusia harus 

bisa meniti tahap Nanding Pribadi, di mana seseorang membanding-bandingkan dirinya 

dengan orang lain dan mendapatkan dirinya lebih unggul. Ngukur Pribadi, dimana seseorang 

mengukur orang lain dengan dirinya sendiri sebagai tolok ukur. Dan yang terakhir adalah 

tahap Mawas Diri, dimana seseorang memcoba memahami keadaan dirinya sejujur-jujurnya. 

Setelah melalui tahap-tahap diatas, diharapkan manusia akan memahami bahwa kebahagiaan 

sejati sebenarnya tidak bisa dicari ke mana-mana, melainkan pada dirinya sendiri. oleh 

karenanya, upaya meraih kebahagiaan merupakan sebuah perjalanan spiritual panjang dan 

memerlukan pengetahuan dan pengalaman. 

Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. King dan Napa 

(dalam King, 2001) mengungkapkan bahwa kebahagiaan adalah prediktor kuat untuk menilai 

kebaikan dalamhidup. Perasaan bahagia, individu dapat meningkatkan kreativitas dan 

produktivitasnya (Carr, 2004). Kebahagiaan membuat manusia ingin terus hidup dan 

beraktivitas, bahkan menghasilkan sesuatu. Tak heran bila Carr (2004) menemukan bahwa 

kebahagiaan membuat orang dapat berumur panjang. Hal tersebut membuat topik 

kebahagiaan menjadi hal yang penting untuk dibicarakan mengingat manfaatnya yang besar 

bagi manusia. Menurut Seligman (2002), kebahagiaan diartikan sebagai perasaan positif dan 

kegiatan positif. Perasaan atau emosi positif terbagi menjadi kepuasan akan masa lalu (emosi 

masa lalu) dan optimisme terhadap masa depan (emosi masa depan). Emosi positif akan masa 

lalu mencakup emosi, seperti kepuasan hidup, kelegaan, dan kebanggaan. Sedangkan emosi 

positif masa depan meliputi keyakinan, optimisme, dan harapan (Seligman, 2002). 

Selanjutnya, yang termasuk kegiatan positif yaitu kesenangan dan keterlibatan dalam 

beraktivitas pada masa kini. Kesenangan yaitu kenikmatan fisik, seperti yang dirasakan orang 

saat makan es krim dan mencium wewangian. Sedangkan gratifikasi ialah kepuasan yang 
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datang dari melakukan kegiatan yang disukai, seperti memanjat tebing, menari, dan bermain 

alat musik.  

 

Kepribadian merupakan kombinasi dari pikiran, emosi dan perilaku yang membuat 

seseorang unik, berbeda satu sama lain dan juga bagaimana seseorang melihat diri sendiri. 

Karakter kepribadian secara mencolok membedakan diri seseorang dengan orang lain.  

Jenis-jenis hubungan antara kebahagiaan, kepribadian dan psychopatholgy yang dinilai dalam 

sampel yang tersedia (n = 321, dewasa, kedua jenis kelamin). Hasil empiris dari dua skala 

kebahagiaan dan dua kuesioner, salah satu kepribadian (NEO-PI-R) dan lainnya dari 

kepribadian Gangguan (skala Loranger ini), tidak mengkonfirmasi hipotesis ambang Diener 

ini, yang membuat perbedaan antara kebahagiaan yang optimal dan maksimal; atau anggapan 

Seligman, yang mengasumsikan bahwa kebahagiaan tidak memiliki batas; Hasil utama 

adalah: a) negatif mempengaruhi (Neuroticism) adalah berhubungan negatif dengan 

kebahagiaan di berbagai penuh; b) Extraversion dan Keterbukaan mengalami berhubungan 

positif dengan kebahagiaan di berbagai penuh; c) di sisa kepribadian dasar faktor, hubungan 

tidak linier, meskipun tidak dalam arti diantisipasi oleh Diener, dan d) di gangguan 

kepribadian, kecenderungan diamati diversifikasi sesuai dengan jenis gangguan, dan jenis 

faktor kebahagiaan. Pada banyak kesempatan, hubungan dekat antara kepribadian gangguan 

dan dimensi Neuroticism diverifikasi secara konsisten. Hasil ini dibahas dalam konteks 

psikologi klinis, dan teori umum tentang kebahagiaan. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah big five personality memiliki 

pengaruh terhadap kebahagiaan pada orang Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kebahagiaan pada orang Solo dan pengaruh kepribadian terhadap kebahagian 

orang Solo. Manfaat dari penelitian ini diharpkan dapat memperkaya teori mengenai 

kebahagiaan khususnya menyangkut budaya yang khas dalam penelitian ini adalah budaya 

dari orang Solo. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Penelitian ini untuk 

menguji hubungan antara Big five personality terhadap kebahagiaan. Selain itu peneliti juga 

menguji hubungan antara setiap dimensi big five personality meliputi openness to experience, 

conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism dengan kebahagiaan. Subjek 

pada penelitian kali ini adalah sebanyak 35 orang yang berasal dari suku Jawa yaitu orang 

Solo. Pengambilan sampel menggunakan teknik insidental random sampling. Subjek terdiri 

atas 25 laki-laki dan 10 perempuan. Dengan rata-rata usia 24 tahun dan rentang usia subjek 

17-56 tahun.  

Variabel Independen pada penelitian ini adalah The Big Five Personality yang diukur 

menggunakan Big Five Inventory yang dikembangkan oleh (John,1990) kemudian dialih 

bahasa dan budaya oleh (Ramdhani,2012) terdapat total 44 aitem dengan rentang jawaban 5 

pilihan (sangat setuju hingga sangat tidak setuju). Skoring diberikan mulai dengan nilai 1-5. 

Koefisien reliabilitas pada dimensi Extraversion α = 0,73 , Agreebleness α = 0,76 , 

Conscientiousness α = 0,79 , Neuroticsm α = 0,75, Openness α = 0,79. Kemudian setelah diuji 

reliabilitas lagi terdapat masing-masing Extraversion α = 0,76 , Agreebleness α = 0,74 , 

Conscientiousness α = 0,78 , Neuroticsm α = 0,69, Openness α = 0,88.  

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kebahagiaan yang diukur menggunakan Oxford 

Happiness Questionaire. Terdapat total 29 aitem dengan rentang jawaban 5 pilihan (sangat 

setuju hingga sangat tidak setuju). Skoring diberikan mulai dengan nilai 1 – 5. Koefisien 

reliabilitas α = 0,88.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Deskripsi Happines Subjek Penelitian 

Kategori Subjek Jumlah Presentase (%) 
Kebahagiaan 

Mean SD 

Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan  

Total  

 

25 

10 

35 

 

71.43 

28.57 

100.00 

 

115.27 

106.76 

 

9.39 

13.21 

Usia 

12-20th 

21-30th 

31-40th 

>40
th
 

Total  

 

9 

2 

10 

14 

35 

 

25.71 

5.71 

28.57 

40 

100.00 

 

103.00 

116.00 

108.48 

113.00 

 

9.00 

3.54 

12.40 

7.07 

 

Pendidikan 

SMA 

S1 

S2 

Total  

 

9 

18 

8 

35 

 

25.71 

51.43 

22.86 

100.00 

 

105.90 

108.83 

113.00 

 

9.00 

12.40 

3.54 

Status perkawinan 

Belum menikah 

Menikah 

Total 

 

10 

25 

35 

 

28.57 

71.43 

100.00 

 

122.25 

109.11 

 

11.62 

11.54 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, jumlah subjek perempuan 10 orang 

dibandingkan laki-laki 25 orang sedangkan mean skornya lebih tinggi pada laki-laki. 

Kemudian pengelompokan subjek berdasarkan usia yaitu pada usia 12-20 th terdapat 9 orang, 

21-30 tahun terdapat 2 orang, 31-40 Tahun sebanyak 10 orang, >40 sebanyak 14 orang. Mean 

skor kebahagiaan tertinggi pada subjek usia >40 Tahun. Selanjutnya berdasarkan 

pendidikannya sebanyak 9 orang berpendidikan SMA, 18 orang S-1 dan S-2 8 orang. Mean 

skor tertinggi pada subjek berpendidikan S-2. Terakhir subjek yang belum menikah sebanyak 

10 orang sedangkan yang telah menikah sebanyak 25 orang mean skor tertinggi pada subjek 

yang telah menikah.  

 

Tabel 2. Deskripsi Kepribadian Subjek Penelitian Big Five Peronality 
Kategori Openness Extraversion Conscientiousness Agreeableness Neuroticism Jumlah 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 5 5 7 3 5 25 

Perempuan 2 1 2 2 3 10 

Usia 

12-20th 1 2 2 0 4 9 

21-30th 0 0 1 0 1 2 

31-40th 3 4 2 0 1 10 

>40th 3 4 3 0 4 14 

Pendidikan 

SMA 1 3 1 0 4 9 

S-1 2 2 5 2 7 18 

S-2 2 2 2 0 2 8 

Status Perkawinan 

Belum 

Menikah 

2 3 3 0 2 10 

Menikah 5 4 5 5 6 25 
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Dari Tabel 2 dapat dilihat subjek laki-laki paling tinggi di tipe kepribadian 

conscientiousness, sedangkan subjek perempuan neuroticsm. Selanjutnya pada usia 12-20 

tahun, didapatkan hasil tertinggi pada kepribadian neuroticism. Sedangkan pada usian >40 th 

angka tertinggi pada extraversion dan neuricism. Hal ini juga terlihat pada jenjang pendidikan 

SMA, hasil tertinggi juga terdapat pada kepribadian neuroticism. Sedangkan, pada jenjang S-

1 jumlah subjek yang sama pada conscientiousness dengan kepribadian neuroticism. Pada 

status perkawinan, subjek dengan status sudah menikah lebih mendominasi kepribadian 

neuroticism, sedangkan pada subjek yang belum menikah terdapat jumlah yang sama untuk 

kepribadian agreebleness dan conscientiousness.  

 

Tabel 3. Deskripsi subjek pada variabel kebahagiaan 

 
Kategori Rendah Sedang Tinggi Jumlah 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 0 10 15 25 

Perempuan 0 6 4 10 

Usia 

12-20th 0 5 4 9 

21-30th 0 0 2 2 

31-40th 0 3 7 10 

>40th 0 5 9 14 

Pendidikan 

SMA 0 7 2 9 

S-1 0 7 9 18 

S-2 0 3 5 8 

Status perkawinan 

Belum menikah 0 6 4 10 

Menikah 0 11 14 25 

 

Dari tabel 3 dapat dilihat dari semua subjek penelitian memiliki tingkat happines sedang 

hingga tinggi. Pada subjek laki-laki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perempuan. Jika dibandingkan dengan penggolongan subjek berdasarkan usia, tampak tingkat 

kebahagiaan yang tinggi terdapat di setiap golongan. Hal ini juga terlihat pada jenjang 

pendidikan SMA maupun S-1 dan S-2, demikian pula dengan golongan subjek penelitian 

dengan status belum menikah maupun sudah menikah. 

 

Tabel 4. Hasil Regresi Masing-Masing Dimensi Terhadap Kebahagiaan R 
 R2 F β 

Big five personality 

Openness 

Extraversion 

Conscientiousness 

Agreeableness  

Neuroticism 

0.481**  

 

 

 

 

4.811  

 

 

 

 

 

0.224  

0.309  

0.413*  

0.074  

0.135  

* p < 0.05  

** p < 0.01 

 

Pada tabel 4 diketahui bahwa hasil uji regresi antara big five personality dengan kebahagiaan 

memiliki nilai koefisien R sebesar 0.481 atau 48.1% dan nilai P kurang dari 0.05. Selanjutnya, 

sumbangan per dimensi apabila dihubungkan bersamaan hanya dimensi conscientiousness 

yang signifikan. Sedangkan empat dimensi lainnya tidak signifikan.  
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Tabel 5. Hasil Regresi Masing-Masing Dimensi Terhadap Kebahagiaan 
The Big Five Personality R R2 β 

Openness 

Extraversion 

Conscientiousness 

Agreeableness  

Neuroticism 

0.390 0.159* 0.390 

0.551 0.294** 0.551 

0.566 0.324** 0.566 

0.381 0.138* 0.381 

0.287 0.082 -0.287 

* p < 0.05  

** p < 0.01 
 

Pada tabel kelima yang menghubungkan per dimensi big five personality dengan kebahagiaan 

diperoleh empat dimensi yang signifikan dengan taraf kesalahan 5% yaitu openness, 

extraversion, conscientiousness, dan agreeableness. Sementara itu dari keempat dimensi 

tersebut hanyalah dimensi neuroticism yang memiliki hubungan negatif dengan kebahagiaan.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

Hubungan antara Big Five Personality dengan Kebahagiaan maka H1 diterima, terdapat 

Hubungan antara Openess dengan Kebahagiaan maka H2 diterima, terdapat Hubungan antara 

Extraversion dengan Kebahagiaan maka H3 diterima, terdapat Hubungan antara 

Conscientiousness dengan Kebahagiaan maka H4 diterima, terdapat Hubungan antara 

Agreableness dengan Kebahagiaan maka H5 diterima, dan terdapat Hubungan antara 

Neuroticsm dengan Kebahagiaan maka H6 ditolak Untuk peneliti selanjutnya diharapkan 

menambahkan faktor kebahagiaan selain kepribadian misalkan lebih kepada keadaan dunia 

nyata (pekerjaan, kebudayaan lainnya) dan pada subjek yang berbeda agar semakin kaya 

wawasan tentang kebahagiaan. 
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