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Abstrak. Kasus kejadian stres sangat banyak terjadi pada remaja dan berdampak pada menurunnya tingkat 

psychlogical well being. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh kecenderungan ekstraversi 

terhadap psychological well being dengan dimoderatori oleh religiusitas pada remaja. Penelitian ini melibatkan 105 

orang remaja yang terdiri dari 39 remaja laki-laki dan 66 remaja perempuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen Psychological Scale Of Well Being, Junior Eysenck personality questionnaire/JEPQR-S dan 

Intrinsic/Extrinsic Religious (I/E-R) Orientation Scale. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Quasi Moderated 

Regression Analysis (Quasi-MRA). Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara kecenderungan ekstraversi dengan dimoderatori oleh religiusitas terhadap psychological well being (β = 0.252, 

p = 0.036). Kontribusi kecenderungan ekstraversi yang dimoderatori oleh religiusitas terhadap psychological well 

being yaitu sebesar 6,4%. 

Kata kunci: kecenderungan ekstraversi, religiusitas, psychological well being, remaja. 

 

Pendahuluan  

Psychological well being (PWB) merupakan konsep kesejahteraan psikologis dari individu yang mampu menerima 
dirinya apa adanya, tidak memiliki gejala-gejala depresi dan selalu memiliki tujuan hidup yang dipengaruhi oleh fungsi 
psikologi positif yang berupa aktualisasi diri, penguasaan lingkungan sosial dan perkembangan pribadi (Ryff, 1989). 
Konsep ini berlaku untuk segala kalangan usia, status sosial, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, 
kepribadian, maupun status kesehatan fisik. Beberapa hal tersebut juga merupakan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi PWB pada seseorang (Ryff, Keyes & Shmotkin, 2002).  

PWB sangat penting untuk dimiliki oleh individu diberbagai rentang usia, tidak terkecuali pada remaja. 
Stenley Hall berpendapat bahwa usia remaja berada pada rentang 12 hingga 23 tahun (Santrock, 2003). Periode 
remaja merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. 
Hal ini menjadikan periode remaja sebagai suatu periode khusus dan sulit dalam rentang kehidupan seseorang. 
Arnett (1999) mengemukakan bahwa masa remaja dianggap sebagai salah satu periode paling sulit dalam hidup, 
sehingga masa remaja dapat digambarkan sebagai masa badai dan stress 

Di Amerika Serikat, prevalensi kasus kejadian stress yang terjadi pada remaja dijelaskan pada sebuah studi 
epidemiologi yaitu pada remaja usia 12-18 tahun ditemukan 59,7% kasus stress. Dimana yang mengalami stress 
ringan yaitu 12%, stress sedang 37%, dan stress berat 49%. Sedangkan pada survei nasional yang telah dilakukan di 
Swedia, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan stres di kalangan remaja Swedia, dimana selama 20 tahun terakhir 
jumlah remaja yang melaporkan stress dan ketegangan psikologis terus meningkat tiap tahunnya (Socialstyrelsen, 
2009). 

Fenomena stress marak terjadi dikalangan mahasiswa, khususnya pada mahasiswa kedokteran. Beratnya 
tuntutan tugas dan peran akademik merupakan hal yang berpotensi menjadi penyebab stress di kalangan mahasiswa 
kedokteran. Tingginya tingkat stres terjadi terutama pada mahasiswa baru yang masih melakukan adaptasi dari 
Sekolah menengah ke Perguruan tinggi (Tanaka, Fukuda, Mizuno, et al, 2002). Stres merupakan fenomena yang 

mailto:winda.aruend@gmail.com


S E M I N A R  A S E A N 

2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY  

© Psychology Forum UMM, 19 – 20 Februari 2016 

 

500 

 

ditemui hampir pada semua mahasiswa kedokteran di seluruh dunia (Nandi, Madhumita, Hazra, et al, 2012). Tingkat 
stres pada mahasiswa kedokteran juga dilaporkan berkisar 25% - 75% (Guthrie, Black, Shaw dan Hamilton, 1995).  

Kasus stress yang terjadi pada remaja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena stres 
juga berhubungan langsung dengan prestasi dan dapat membuat seorang remaja merasa tidak sanggup untuk belajar 
(Rice, 1993). PWB sangat penting untuk dimiliki oleh remaja, hal ini karena nilai positif dari kesehatan mental 
didalamnya membuat remaja dapat mengidentifikasi apa yang hilang dalam dirinya. Faktor psikologis merupakan hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan dalam masa perkembangan remaja.  

Kepribadian menjadi salah satu faktor penting atas PWB pada remaja, karena menurut Compton & Hoffman 
(2013) kepribadian merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi PWB. Dimana ciri kepribadian 
dikonseptualisasikan sebagai karakteristik yang stabil dan berbeda pada diri setiap individu serta dapat menjelaskan 
kecenderungan individu tersebut dalam hal perilaku, kognisi dan emosi tertentu (Bidjerano & Yun Dai , 2006).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardie & Tee (2007), melaporkan bahwa seseorang yang memiliki 
kecenderungan ekstraversi akan lebih mudah untuk membangun hubungan positif dengan orang lain yang 
merupakan salah satu dimensi dari PWB. Menurut mereka hal ini terjadi karena individu dengan kecenderungan 
ekstraversi memiliki sifat yang sosial sehingga lebih mudah untuk mendapatkan dukungan sosial yang lebih banyak. 
Hal tersebut dapat membantunya untuk membangun hubungan positif dengan orang lain dengan lebih baik.  

Selain kepribadian, religiusitas juga merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi PWB. Religiusitas 
mengacu pada aspek religi yang telah di hayati oleh seseorang didalam hati. Religi itu sendiri merupakan aspek 
formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban, dalam hal ini yaitu aturan dalam agama. Sehingga religiusitas 
merupakan keberagamaan yang artinya terdapat internalisasi dari agama ke dalam diri seseorang (Mangunwijaya, 
1992).  

Mawani (2001) menguji hubungan antara kecenderungan ekstraversi, orientasi religius dalam konteks 
religiusitas dan kepuasan hidup. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa individu yang memiliki skor tinggi pada 
dimensi religiusitas dan yang telah menginternalisasikan agamanya pada dirinya sendiri serta mengharmonisasikan hal 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari dikatakan lebih puas dalam hal kepuasan beragama. Temuan ini 
dikombinasikan dengan korelasi positif antara kepuasan religius dengan kepuasan hidup. Dalam penelitian ini Mawani 
menekankan pentingnya orientasi religiusitas dalam mencapai kepuasan hidup.  

Berkaitan dengan pembahasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menjelaskan perbedaan 
antara hasil penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh kepribadian terhadap PWB. Pada beberapa penelitian 
dijelaskan bahwa kepribadian memiliki pengaruh pada PWB, namun pada penelitian lainnya dijelaskan bahwa 
kepribadian ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepuasan hidup yang merupakan salah satu 
tanda seseorang mencapai PWB. Selain itu, tingginya tingkat kasus kejadian stress yang dapat menurunkan PWB 
pada remaja tentu menjadi topik yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengkaji lebih dalam serta memberikan gambaran tentang pengaruh religiusitas dan kecenderungan 
ekstraversi terhadap psychological well being pada remaja.  

Tinjauan Pustaka 

Pengaruh Kecenderungan Ekstraversi dan Religiusitas terhadap Psychological well being 

Hasil penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa kepribadian menjadi salah satu aspek yang dapat 
mempengaruhi psychological well being pada seseorang. Kecenderungan kepribadian  ekstroversi menghasilkan 
hubungan positif hampir pada semua dimensi PWB. Ekstraversion dan keterbukaan dengan pikiran yang positif, 
berkaitan dengan kebahagiaan, seperti penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi dan 
pertumbuhan pribadi. Dimensi-dimensi tersebut dijelaskan dapat dipertanggungjawabkan dengan positif oleh 
individu yang memiliki kecenderungan kecenderungan ekstraversi extrovert. Selain itu, keterbukaan pada individu 
ekstovert dengan adanya hubungan positif dan tanggung jawab didalamnya memiliki hubungan positif dengan 
penguasaan lingkungan dan tujuan hidup yang merupakan dimensi dalam PWB (Jose, Landa, Martos & Zafra, 2010). 

Selain kecenderungan ekstraversi, religiusitas juga dikatakan dapat membantu individu untuk mencapai PWB-
nya. Ketika individu menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya kedalam segala tindakan dan pandangan 
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hidup sehari-harinya, maka akan terciptalah makna. Religiusitas menurut Zeenat dan Soha (2012) mampu membantu 
individu untuk berdamai dengan kejadian yang tidak menyenangkan, sehingga hal tersebut dapat membantu individu 
untuk lebih bersyukur atas apa yang dimiliki dan lebih menghargai hidupnya, mengurangi penyesalan dalam hidup, 
mengurangi  tingkat kebencian terhadap dirinya, membantunya untuk mencapai kepuasan hidup yang baik serta 
membantunya untuk mengurangi tekanan psikologis seperti stress dan kecemasan dalam dirinya. PWB merupakan 
konsep kesejahteraan psikologis individu yang mampu menerima dirinya apa adanya, tidak memiliki gejala-gejala 
depresi dan selalu memiliki tujuan hidup yang dipengaruhi oleh fungsi psikologi positif yang berupa aktualisasi diri, 
penguasaan lingkungan sosial dan perkembangan pribadi. Dengan demikian religiusitas dapat membantu individu 
untuk mencapai kepuasan hidup yang akan membantunya untuk mencapai PWB-nya (Mawani, 2001). 

Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

Bagan diatas memberikan gambaran tentang variabel kecenderungan ekstraversi sebagai aspek yang 
memiliki pengaruh pada PWB. Selain itu juga terdapat variabel religiusitas sebagai aspek yang memiliki pengaruh 
terhadap PWB. Bagan tersebut juga memberikan gambaran bahwa variabel religiusitas menjadi variabel moderator. 
Variabel religiusitas diduga dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel X1 (kecenderungan 
ekstraversi) dengan variabel Y (psychological well being). Dalam hal ini, tinggi rendahnya PWB berkorelasi dengan 
religiusitas. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan melihat keterkaitan satu sama lain antar ketiga variabel 
tersebut diatas. 

Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, terdapat pengaruh positif antara kecenderungan 
ekstraversi terhadap psychological well being pada remaja. Kedua, terdapat pengaruh positif antara religiusitas 
terhadap psychological well being pada remaja. Ketiga, kecenderungan ekstraversi dapat mempengaruhi psychological 
well being yang dimoderatori oleh religiusitas pada remaja. 

Metode Penelitian 

Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya di kota Malang Jawa Timur. 
Karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah remaja usia 17 – 23 tahun warga negara Indonesia dan beragama 
Islam. Adapun subjek dalam penelitian ini  tidak dibatasi jenis kelaminnya. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 105 orang remaja yang diambil dari total populasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

Instrumen Pengumpulan Data 

PWB dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Psychological well being. Instrumen PWB dalam 
penelitian ini telah diadaptasi dari Psychological Scale Of Well Being (Ryff, 1989). Selain itu, kecenderungan ekstraversi 

RELIGIUSITAS 

(X2) 

KECENDERUNGAN 

EKSTRAVERSI          

(X1) 

PSYCHOLOGICAL 

WELL BEING (Y) 
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dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Junior Eysenck personality questionnaire/JEPQR-S (Roy, 2013). 
Selanjutnya, religiusitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Intrinsic/Extrinsic Religious (I/E-R) Orientation 
Scale (Darvyri, Galanakis, Avgoustidis, et al, 2014). 

Analisis Data 

Rancangan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi yang dianalisa 
dengan model Quasi Moderated Reggression Analysis (Quasi-MRA) yaitu aplikasi khusus regresi berganda linear yang 
mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independent 
(Ghozali, 2006). Analisis data digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel moderator (religiusitas) 
terhadap variabel dependen (psychological well being).  

Hasil dan Pembahasan 

Pengaruh Kecenderungan Ekstraversi, Religiusitas, dan Kecenderungan Ekstraversi dengan   dimoderatori 
oleh Religiusitas terhadap Psychological well being 

Tabel 1. Hasil analisis 

Pengaruh 
Koefisien terhadap 

PWB 
Kontribusi terhadap  PWB t hitung 

Kecenderungan Ekstraversi 0.464 11.9% 4.314*** 

Religiusitas 0.480 12.3% 5.104*** 

Moderasi 0.252 6.4% 2.130* 

Keterangan: * p < 0.050   ** p < 0.010   *** p < 0.001 

Tabel 4. Pengaruh Kecenderungan Ekstraversi, Religiusitas, dan Kecenderungan Ekstraversi dengan 
dimoderatori oleh Religiusitas terhadap Psychological well being 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pengaruh positif dan signifikan antara kecenderungan ekstraversi terhadap 
psychological well being (β = 0.464, p = 0.000). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kecenderungan ekstraversi 
akan secara signifikan meningkatkan psychological well being, dan begitu pula sebaliknya bahwa menurunnya 
kecenderungan ekstraversi akan secara signifikan menurunkan psychological well being. Kontribusi kecenderungan 
ekstraversi terhadap psychological well being yaitu sebesar 11,9%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 11,9% 
psychological well being disebabkan oleh perubahan kecenderungan ekstraversi. 

Selanjutnya, dari hasil penelitian didapatkan pula pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas terhadap 
psychological well being (β = 0.480, p = 0.000). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya religiusitas akan secara 
signifikan meningkatkan psychological well being, dan begitu pula sebaliknya bahwa menurunnya religiusitas akan 
secara signifikan menurunkan psychological well being. Kontribusi religiusitas terhadap psychological well being adalah 
sebesar 12,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan 12,3% psychological well being disebabkan oleh 
perubahan religiusitas. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan pula pengaruh positif dan signifikan antara 
kecenderungan ekstraversi dengan dimoderatori oleh religiusitas terhadap psychological well being (β = 0.252, p = 
0.036). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kecenderungan ekstraversi dengan dimoderatori oleh religiusitas 
akan secara signifikan meningkatkan psychological well being, dan begitu pula sebaliknya bahwa menurunnya 
kecenderungan ekstraversi dengan dimoderatori oleh religiusitas akan secara signifikan menurunkan psychological 
well being. Dengan demikian, hipotesis ke tiga dalam penelitian ini diterima. 

Adapun kontribusi kecenderungan ekstraversi yang dimoderatori oleh religiusitas terhadap psychological 
well being yaitu sebesar 6,4%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 6,4% psychological well being pada remaja 
disebabkan oleh perubahan kecenderungan ekstraversi dengan dimoderatori oleh religiusitas. 
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Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kecenderungan ekstraversi dengan dimoderatori oleh religiusitas terhadap psychological well being. 
Artinya bahwa ketika kecenderungan ekstraversi rendah, dengan dimoderatori oleh religiusitas yang tinggi maka 
akan secara signifikan dapat meningkatkan psychological well being. Selain itu, hasil penelitian juga  menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kecenderungan ekstraversi terhadap psychological well being. 
Hal ini berarti bahwa tingginya kecenderungan ekstraversi akan secara signifikan meningkatkan psychological well 
being.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang hubungan 
kecenderungan ekstraversi dengan PWB. Salah satunya yaitu Jose et al (2010) yang menyatakan bahwa 
kecenderungan ekstraversi yang tinggi telah terbukti memiliki hubungan positif dan dapat memberi pengaruh 
terhadap PWB. Hal ini berbeda dengan individu dengan kecenderungan ekstraversi rendah. Individu dengan tipe ini 
akan cenderung mengalami kesulitan untuk mencapai PWB yang baik (Hardie & Tee, 2007). Namun individu dengan 
tingkat kecenderungan ekstraversi yang rendah akan terbantu untuk mencapai PWBnya dengan bantuan aspek-
aspek lain diluar rendahnya kecenderungan ekstraversi pada individu itu sendiri, salah satunya dengan memiliki 
tingkat religiusitas yang tinggi. 

Najati (2005) menjelaskan bahwa kehidupan seseorang yang religius dan sesuai dengan keagamaannya 
dapat membantu indiviu tersebut untuk menurunkan kecemasan, kegelisahan, dan ketegangan dalam dirinya. Ellison 
menjelaskan bahwa antara religiusitas dengan psychological well being memiliki korelasi yang kuat, dengan tingkat 
religiusitas yang tinggi akan membantu individu untuk mencapai psychological well beingnya. Dengan demikian akan 
semakin sedikit dampak negatif yang dirasakan dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup 
(Trankle, 2009). 

Secara tidak langsung religiusitas pada individu dapat memberikan pengaruh antara kecenderungan 
esktraversi terhadap psychological well being. Individu akan lebih mudah merasakan peningkatan psychological well 
being ketika memiliki tingkat religiusitas yang baik walaupun individu tersebut memiliki kecenderungan ekstraversi 
yang rendah.  

Penutup  

Berdasarkan hasil penelitian, uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
kecenderungan ekstraversi memiliki pengaruh yang signifikan psychological well being (β = 0.464, p = 0.000). Artinya, 
bahwa tingginya kecenderungan ekstraversi akan secara signifikan meningkatkan psychological well being. Sama halnya 
dengan religiusitas yang juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap psychological well being (β = 0.480, p = 
0.000). Hal ini berarti bahwa tingginya religiusitas akan secara signifikan meningkatkan psychological well being. Selain 
itu, hasil penelitian juga menujukkan bahwa kecenderungan ekstraversi dengan dimoderatori oleh religiusitas yang 
tinggi akan secara signifikan meningkatkan psychological well being (β = 0.252, p = 0.036).  
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