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ABSTRAK 

                                                           
1 Al-Qur’an 49:10. 



 

 

Qonita Mar’ati, Maulida. 2016. Korelasi Tipe Kepribadian Dengan Interaksi 

Sosial Siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016.  

Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo.  

Pembimbing Retno Widyaningrum, S.Si, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Tipe Kepribadian dan Interaksi Sosial. 

 

Sebagaimana diketahui manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk 

yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh 

karena itu, tidak dapat dihindari bahwa manusia harus selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya. Hubungan manusia dengan manusia lainnya inilah yang disebut 

interaksi sosial. Dalam hal berinteraksi, manusia memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Salah satu hal yang dapat membedakannya yaitu tipe kepribadian, 

setiap orang memiliki tipe kepribadian yang berbeda. Penggolongan tipe 

kepribadian ekstrovert dan introvert dapat menggambarkan pola komunikasi dan 

interaksi sosial setiap individu.  

Berangkat dari masalah tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: (1) berapa persentase tingkat tipe kepribadian siswa di SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo?, (2) berapa persentase tingkat interaksi sosial 

siswa di SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo?, (3) adakah korelasi yang 

signifikan antara tipe kepribadian dengan interaksi sosial siswa di SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo? 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersifat 

korelasional. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling karena pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi siswa/siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo, 

yang dijadikan sampel berjumlah 48 siswa. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis 

dengan teknik korelasi koefisien kontingensi. 

Dari analisis data dan penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) tingkat 

persentase tipe kepribadian siswa mayoritas tergolong kategori ekstrovert (79%), 

sedangkan siswa yang mempunyai tipe kepribadian introvert (21%), (2) tingkat 

persentase interaksi sosial siswa mayoritas tergolong sedang (85,4%), sedangkan 

dalam kategori kurang (4,2%), dan dalam kategori baik (10,4%), (3) terdapat 

korelasi antara tipe kepribadian dengan interaksi sosial siswa di SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016, terdapat koefisien 

korelasi yang sedang sebesar 0,432. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 



 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini kita semua menerima pendapat bahwa dalam 

kehidupan sehari-hari manusia tidaklah lepas dari hubungan satu dengan 

yang lain.2 Sebagaimana diketahui manusia adalah makhluk sosial, yaitu 

makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupannya 

sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa manusia harus 

selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan 

manusia lainnya, atau hubungan manusia dengan kelompok, atau 

hubungan kelompok dengan kelompok inilah yang disebut interaksi 

sosial.3Ia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga 

kepribadian individu, kecakapan-kecakapannya, ciri-ciri kegiatannya baru 

menjadi kepribadian individu yang sebenar-benarnya apabila keseluruhan 

sistem psycho-physik tersebut berhubungan dengan lingkungannya. 

Tegasnya individu memerlukan hubungan dengan lingkungannya, tanpa 

hubungan ini individu bukanlah individu lagi.4 Dalam menghadapi dunia 

sekitar individu tidak bersifat pasif, tetapi bersifat aktif, artinya berusaha 

mempengaruhi, menguasai, mengubah dalam batas-batas 

kemungkinannya. Demikian pula sebaliknya, alam sekitar mempunyai 

peranan terhadap individu, artinya melalui individu mempengaruhi 

individu, tingkah laku, perbuatan, pikiran, sikap, perasaan, kemauan, dan 

                                                           
2 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial Cet. 3 Edisi Revisi (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), 48. 
3 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), 185. 
4Abu Ahmadi, Psikologi…., 48. 



 

sebagainya.5 Dalam berhubungan dengan manusia, masing-masing 

individu  secara tidak langsung, disadari atau tidak, sudah pasti 

membutuhkan interaksi. Interaksi merupakan proses timbal balik, dengan 

mana satu kelompok dipengaruhi tingkah laku orang lain. Orang 

mempengaruhi tingkah laku orang lain melalui kontak. Kontak ini 

mungkin berlangsung melalui organisme fisik, seperti dalam obrolan, 

pendengaran, melakukan gerakan pada beberapa bagian, melihat dan lain-

lain lagi, atau secara tidak langsung melalui tulisan, atau dengan cara 

berhubungan dari jauh.6 

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh 

karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama.7 

Oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya 

aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, 

interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat 

tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-

aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. 

Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara 

atau tidak saling menukar tanda-tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, 

                                                           
5 Ibid., 49. 
6 Abdulsyani, Sosiologi Skema, Teori, dan, Terapan (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), 

153-154. 
7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Ed. Baru 4, Cet. 28 (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999), 115. 



 

oleh karena masing-masing sadar akan adanya fihak lain yang 

menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-

orang yang bersangkutan.8 

Suatu contoh adalah dalam hal seorang guru menghadapi murid-

muridnya yang merupakan suatu kelompok manusia dalam kelas. Di 

dalam interaksi sosial tersebut, pada taraf pertama tampak guru mencoba 

untuk menguasai kelasnya supaya interaksi sosial berlangsung dengan 

seimbang, dimana terjadi saling pengaruh-mempengaruhi antara kedua 

belah fihak. Interaksi sosial, dengan demikian hanya berlangsung antara 

fihak-fihak apabila terjadi reaksi dari kedua  belah fihak.9 

Tidak hanya orang dewasa yang berinteraksi, tetapi seusia anak 

sekolah dasar juga telah mengalami interaksi dengan teman sebaya, 

orangtua, saudara, dan lain-lain.  

Ketika anak memasuki sekolah dasar, sifat timbal balik menjadi 

sangat penting dalam hubungan sebaya. Anak-anak bermain, 

berkelompok, dan membina persahabatan. Hingga kira-kira usia 12 tahun, 

preferensi mereka akan berkelompok berjenis kelamin sama meningkat. 

Jumlah waktu yang dihabiskan anak-anak dalam interaksi teman sebaya 

meningkat dari kira-kira 10 persen pada usia 2 tahun menjadi lebih dari 30 

persen pada pertenganhan atau akhir masa kanak-kanak. Dalam satu studi 

terdahulu, anak-anak berinteraksi dalam sebaya 10 persen dari hari mereka 

pada usia 2 tahun, 20 persen pada usia 4 tahun, dan lebih dari 40 persen 

                                                           
8 Soerjono Soekanto dan Budi Sulisyowati, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi 

(Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), 55. 
9 Ibid., 56. 



 

pada usia antara 7 tahun dan 11 tahun. Hari sekolah biasanya mencakup 

299 interaksi dengan sebaya. Perubahan lainnya daalm hubungan sebaya 

ketika anak beranjak dari pertengahan dan akhir masa kanak-kanak adalah 

meningkatnya ukuran grup sebaya dan interaksi sebaya mereka yang lebih 

sedikit diawasi oleh orang dewasa. 

Interaksi yang banyak ini mengambil bentuk yang bervariasi-

kooperatif dan kompetitif, bising dan hening, bergembira dan memalukan. 

Semakin terbukti bahwa gender memainkan peran penting dalam interaksi 

ini. Gender tidak hanya memengaruhi komposisi kelompok anak, tetapi 

juga ukuran dan interaksi didalamnya. Dari sekitar usia 5 tahun ke atas, 

anak laki-laki cenderung berasosiasi dalam kelompok yang lebih besar 

daripada anak perempuan, anak perempuan lebih cenderung bermain 

dalam kelompok berisi dua atau tiga orang dibanding anak laki-laki.10  

Dalam hal berinteraksi, manusia memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Salah satu hal yang dapat membedakannya yaitu tipe 

kepribadian, setiap orang memiliki tipe kepribadian yang berbeda. 

Sebelum kita mengetahui pengertian masing-masing tipe 

kepribadian alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas makna 

kepribadian. Kepribadian dalam studi keislaman lebih dikenal dengan 

istilah syakhshiyah. Syakhshiyah berasal dari kata syakhshun yang berarti 

pribadi. Kata ini kemudian diberi ya’ nisbat sehingga menjadi kata benda 

buatan syakhsiyat yang berarti kepribadian. 

                                                           
10 John W. Santrock, Perkembangan Anak Edisi Kesebelas  Jilid  2 (Jakarta: Erlangga, 

2007), 206-207. 



 

Abdul Mujib menjelalaskan bahwa kepribadian adalah “integrasi 

sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku.”11  

Salah satu kata kunci dari definisi kepribadian adalah penyesuaian 

(adjustment)”. Menurut Alexander A. Schneiders, penyesuaian itu dapat 

diartikan sebagai : suatu respon individu, baik yang bersifat behavioral 

maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam 

diri, tegangan emosional, frustasi, konflik, dan memelihara keharmonisan 

antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan (norma) 

lingkungan.12 

Jung menggolongkan kepribadian menjadi dua yaitu tipe 

kepribadian ekstrovert dan introvert. Tipe kepribadian ekstrovert adalah 

individu dengan karakteristik utama yaitu mudah bergaul, impulsif, tetapi 

juga sifat gembira, aktif, cakap dan optimis serta sifat-sifat lain yang 

mengindikasikan penghargaan atas hubungan dengan orang lain, 

sedangkan individu dengan kepribadian introvert adalah individu yang 

memiliki karakteristik yang berlawanan dengan tipe kepribadian 

ekstrovert, yang cenderung pendiam, pasif, tidak mudah bergaul, teliti, 

pesimis, tenang dan terkontrol.13 

Penggolongan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert didasarkan 

pada perbedaan respon, kebiasaan, dan sifat-sifat yang ditampilkan oleh 

individu dalam melakukan hubungan interpersonal, selain itu tipe 

                                                           
11 Syamsu Yusuf, Teori Kepribadian (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 212. 
12 Ibid., 11-12. 
13 Komang Sri Widiantari dan Yohanes  Kartika Herdiyanto, Perbedaan Intensitas 

Komunikasi Melalui Jejaring Sosial antara Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert pada 

Remaja , No.1, 2013 (Bali : Universitas Udayana, 2013) ,108, diakses 19 Nopember 2015. 



 

kepribadian juga menjelaskan posisi kecenderungan individu yang 

berhubungan dengan reaksi atau tingkah lakunya.14 

Jung juga mengemukakan bahwa perbedaan antara orang-orang 

introvert dan ekstrovert dalam hubungannya dengan pengalaman subyektif 

dan obyektif tidak mutlak. Dalam beberapa kasus, orang-orang introvert 

akan lebih tertarik pada dunia luar (obyektif), bila dunia itu memengaruhi 

kehidupan batin mereka. Sebaliknya, orang-orang ekstrovert lebih tertarik 

pada dunia subyektif bila dunia obyektif telah menyebabkan mereka 

mengalami kekecewaan. Dengan demikian orang ekstrovert akan menarik 

diri kedalam suasana hati dan tingkah laku subyektif serta egosentris. Di 

samping itu juga, kedua sikap ini (introvensi dan eksraversi) dinilai sama. 

Setiap kecenderungan memiliki kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelemahannya, serta orang-orang yang sehat secara psikologis mencapai 

keseimbangan kedua sikap itu, merasa senang dengan dunia internal dan 

dunia eksternal.15     

Ngalim Purwanto dalam bukunya juga menjelaskan bahwa orang 

yang tergolong tipe ekstrovert mempunyai sifat: berhati terbuka, lancar 

dalam pergaulan, ramah-tamah, penggembira, kontak dengan lingkungan 

besar sekali. Mereka mudah mempengaruhi dan mudah pula dipengaruhi 

oleh lingkungannya. Sedangkan orang-orang yang bertipe introvert 

                                                           
14 Ibid., 108. 
15 Yustinus Semiun, Teori-Teori Kepribadian Psikoanalitik Kontemporer Jilid 1 

(Yogyakarta: Kanisius, 2013), 94. 



 

memiliki sifat-sifat: kurang pandai bergaul, pendiam, sukar diselami 

batinnya, suka menyendiri, bahkan sering takut kepada orang.16 

Penggolongan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert dapat 

menggambarkan pola komunikasi dan interaksi sosial setiap individu. 

Pada saat berkomunikasai dan berinteraksi dengan orang lain, individu 

dengan tipe kepribadian ekstrovert adalah individu dengan karakteristik 

utama yaitu mudah bergaul, impulsif, tetapi juga sifat gembira, aktif, 

cakap dan optimis serta sifat-sifat lain yang mengindikasikan penghargaan 

atas hubungan dengan orang lain, sedangkan individu dengan kepribadian 

introvert adalah individu yang memiliki karakteristik yang berlawanan 

dengan tipe kepribadian ekstrovert, yang cenderung pendiam, pasif, tidak 

mudah bergaul, teliti, pesimis, tenang dan terkontrol.17 

Banyak lembaga-lembaga sosial yang berpengaruh terhadap 

kepribadian, seperti keluarga, jabatan/pekerjaan, sekolah, kelompok 

sebaya, agama, partai politik, dan sebagainya. Dan diantara lembaga-

lembaga ini yang terpenting adalah keluarga. Dengan demikian, untuk 

dapat memahami perkembangan kepribadian secara baik orang harus 

membuat spesifikasi mengenai peranan pengaruh lembaga-lembaga sosial 

itu terhadap kepribadain individu dalam perkembangannya.18 

                                                           
16 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

150-151. 
17 Komang Sri Widiantari dan Yohanes  Kartika Herdiyanto, Perbedaan Intensitas…., 

108. 
18 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

313. 



 

Kepribadian manusia diakui oleh banyak pihak sejatinya dapat 

dibentuk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli 

psikologi, kepribadian manusia dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal 

dari luar. Oleh karena itu, dalam kalangan pendidikan, dilakukan upaya 

mendidik siswa-siswa untuk membentuk kepribadian mereka menjadi 

lebih baik dan positif. Lebih konkretnya, para guru mendidik siswa-siswa 

di sekolah atau untuk memperbaiki perilaku siswa-siswa yang 

kurang/tidak baik agar menjadi baik. Contohnya, anak yang semula 

berperilaku nakal setelah dididik berubah menjadi baik, suka menolong, 

dan saling mengasihi antar teman, anak yang semula malas, setelah dididik 

berubah menjadi rajin atau giat belajar, dan lain-lain.19 

Lebih lanjut, dikemukakan oleh Agus Sujanto, Halem Lubis, dan 

Taufik Hadi hal-hal yang termasuk faktor dalam (pembawaan) yang dapat 

memengaruhi kepribadian seseorang atau individu. Faktor dalam meliputi 

segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat 

ketubuhan maupun kejiwaan. Keadaan jasmani yang bersifat ketubuhan 

meliputi panjang pendeknya tangan, besar kecilnya kepala, susunan urat 

saraf, otot-otot, susunan dan keadaan tulang-belulang, dan lain-lain. 

Kesemuanya turut membentuk kepribadian manusia yang berada di 

lingkungannya. Menyadari kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh 

tersebut terhadap pembentukan kepribadian manusia, dapat dimaklumi 

                                                           
19 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru (Yogyakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2013), 68. 



 

kepribadain manusia itu sangat khas atau unik karena perkembangannya 

juga sangat kompleks dan unik.20 

Berdasarkan pengamatan di SDN 01 Sambilawang Bungkal 

ditemukan beberapa masalah diantaranya, ada beberapa siswa yang dalam 

berbicara masih sulit dipahami, ada beberapa siswa bersifat individual dan 

ada beberapa siswa yang kemampuan interaksinya masih kurang.21 

Peneliti memilih lokasi penelitian di SDN 01 Sambilawang 

Bungkal Ponorogo karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

kemenarikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Di SDN 01 

Sambilawang Bungkal memiliki jumlah murid yang tergolong sedikit, 

namun tingkat interaksi sosial siswa dalam bergaul masih tergolong 

kurang. Dengan pemilihan lokasi ini peneliti berharap menemukan hal-hal 

yang mempengaruhi interaksi sosial siswa.  

Dari fenomena di atas maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “KORELASI TIPE KEPRIBADIAN DENGAN 

INTERAKSI SOSIAL SISWA SDN 01 SAMBILAWANG BUNGKAL 

PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. 

 

 

B. Batasan Masalah 

Bertolak dari identifikasi masalah seperti diuraikan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini permasalahan akan dibatasi pada kurang 

                                                           
20 Ibid., 71. 
21Hasil observasi di SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo pada tanggal 13 Nopember 

2015.  



 

maksimalnya interaksi sosial siswa/siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Berapa persentase tingkat tipe kepribadian siswa di SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016? 

2. Berapa persentase tingkat interaksi sosial siswa di SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016? 

3. Adakah korelasi yang signifikan antara tipe kepribadian dengan 

interaksi sosial siswa di SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persentase tingkat tipe kepribadian siswa di SDN 

01 Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui persentase tingkat interaksi sosial siswa di SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang signifikan antara tipe 

kepribadian dengan interaksi sosial siswa di SDN 01 Sambilawang 

Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

 



 

E. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini sebagai wahana dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan khazanah keilmuan terkait dengan tipe kepribadian 

dan interaksi sosial. 

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat : 

1. Bagi mahasiswa 

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori 

yang didapatkan di bangku kuliah, untuk diaplikasikan dalam 

menjawab permasalahan yang aktual. 

2. Bagi sekolah 

Sebagai bahan referensi kepustakaan, khususnya untuk 

jenis penelitian yang membahas tentang psikologi dan sosiologi. 

3. Bagi orang tua 

Akan lebih memberikan motivasi kepada anaknya. 

4. Bagi guru 

Dapat dijadikan bahan informasi tentang psikologi dan 

sosiologi, sehingga diharapkan mereka dapat memberikan 

bimbingan dan arahan kepada siswa-siswinya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pemikiran peneliti yang tertuang dalam 

karya ilmiah ini,  



 

maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang menjadi lima bab 

berikut ini : 

Bab satu pendahuluan. Pada bab ini pertama diuraikan tentang latar 

belakang masalah yang menjelaskan secara sistematis alasan dari 

penelitian. Kedua adalah batasan masalah menjelaskan bahwa karena 

keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan lainnya, maka penelitian sebaiknya 

dibatasi pada beberapa variabel. Ketiga adalah rumusan masalah yang 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dalam 

penelitian. Keempat adalah tujuan penelitian yang mengungkapkan 

sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Kelima adalah manfaat 

penelitian yang menjabarkan pentingnya penelitian baik secara teoritis 

maupun praktis. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang 

mengungkapkan apa saja bahasan dalam penulisan laporan penelitian. 

Bab dua kajian pustaka. Pada bab ini pertama yang diuraikan 

adalah landasan teori yang mengemukakan tentang pemikiran para ahli 

tentang tipe kepribadian dan interaksi sosial. Kedua adalah telaah pustaka, 

yaitu hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel 

yang diteliti. Ketiga adalah kerangka berpikir yang menjelaskan pertautan 

antara variabel yang diteliti. Dan yang keempat adalah  pengajuan 

hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari penelitian yang 

dianggap paling mungkin. Bab ini dimaksudkan sebagai acuan teori yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian.  



 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi : rancangan 

penelitian yang berisi penjelasan tentang jenis penelitian serta langkah-

langkah penelitian, populasi dan sampel dan responden yang menjelaskan 

tentang sasaran penelitian, instrumen pengumpulan data yang menjelaskan 

tentang alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, dan teknik 

pengumpulan data yang menjelaskan cara apa saja yang digunakan untuk 

memperoleh data penelitian, teknik analisis data yang menjelaskan tentang 

penggunaan rumus yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang 

diajukan, dan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui tentang 

kevalidan dan reliabilitas alat penelitian yang digunakan. 

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang berisi, 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data yang menjelaskan 

mengenai perolehan hasil data penelitian, analisis data (pengajuan 

hipotesis) yang berisi paparan tentang hasil pengajuan hipotesis, serta 

pembahasan dan interprestasi, yang menjelaskan tentang pencapaian 

penelitian. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab 

ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian Tentang Tipe Kepribadian 

a. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian dalam studi keislaman lebih dikenal dengan 

istilah syakhshiyah. Syakhshiyah berasal dari kata syakhshun yang 

berarti pribadi. Kata ini kemudian diberi ya’ nisbat sehingga 

menjadi kata benda buatan syakhsiyat yang berarti kepribadian. 

Abdul Mujib menjelaskan bahwa kepribadian adalah 

“integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang 

menimbulkan tingkah laku.”22Salah satu kunci dari definisi 

kepribadian adalah penyesuaian (adjustment)”. Menurut Alexander 

A. Schneiders, penyesuaian itu dapat diartikan sebagai : suatu 

respon individu, baik yang bersifat behavioral maupun mental 

dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, 

tegangan emosional, frustasi, konflik, dan memelihara 

                                                           
22 Syamsu Yusuf, Teori…., 212. 



 

keharmonisan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan 

tuntutan (norma) lingkungan.23  

George Kelly menyatakan bahwa kepribadian sebagai cara 

yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-

pengalaman hidupnya.  

Browner mengartikan sebagai corak tingkah laku sosial, 

corak gerak-gerik, opini dan sikap. Tingkah laku itu kadang-

kadang kelihatan (overt) dan kadang-kadang tidak kelihatan 

(covert).24 

Selanjutnya menurut Allport, kepribadian didefinisikan 

sebagai organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu yang 

menentukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan.25   

Kemudian kepribadian bahasa Inggrisnya “personality”, 

berasal dari bahasa Yunani “per” dan “sonare” yang berarti 

topeng, tetapi juga berasal dari kata “personae” yang berarti 

pemain sandiwara, yaitu pemain yang memakai topeng tersebut. 

Sehubungan dengan kedua asal kata tersebut, Ross Stagner, 

mengartikan kepribadian dalam dua macam. Pertama, kepribadian 

sebagai topeng (mask personality), yaitu kepribadian yang berpura-

pura yang dibuat-buat, yang semu atau mengandung kepalsuan. 

                                                           
23 Ibid., 11-12. 
24 Noer Rohmah, Pengantar Psikologi Agama  (Yogyakarta : Teras, 2013), 322-324. 
25 Komang Sri Widiantari dan Yohanes  Kartika Herdiyanto, Perbedaan Intensitas …., 

108. 



 

Kedua, kepribadian sejati (real persoanlity) yaitu kepribadian yang 

sesungguhnya, yang asli. 

Memang sangat sulit bagi kita, apalagi pada pertemuan 

pertama untuk menentukan apakah yang diperlihatkan seseorang 

itu kepribadian sejati atau kepribadian semu. Kepribadian semu 

bisa berbeda dari suatu saat ke saat yang lain, dari suatu situasi ke 

situasi lain, dan penampilan kepribadian seperti itu pasti ada 

maksudnya. Kepribadian sejati bersifat menetap, menunjukkan 

ciri-ciri yang lebih permanen, tetapi karena kepribadian juga 

bersifat dinamis perbedaan-perbedaan atau perubahannya tidak 

mendasar.26 

Dari berbagai pengertian kepribadian diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepribadian adalah perpaduan kalbu, tingkah 

laku, dan keunikan dari diri individu yang menggambarkan 

penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. 

b. Tipe Kepribadian 

Kepribadian merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh 

dan kompleks. Setiap orang memiliki kepribadian tersendiri. 

Walaupun demikian para ahli tetap berusaha untuk 

menyederhanakannya dengan cara melihat satu atau beberapa 

faktor dominan, atau ciri utama, atau melihat beberapa kesamaan. 

                                                           
26 Nana Syaodih Sukamdinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), 136-137. 



 

Atas dasar itu maka sejak lama para ahli mengadakan 

pengelompokan kepribadian atau tipologi kepribadian.27  

Hippocrates dan Galenus berpendapat, bahwa yang 

mempengaruhi tipe kepribadian seseorang adalah jenis cairan 

tubuh yang paling dominan, yaitu : 

1) Tipe Choleris. Tipe ini disebabkan cairan empedu kuning 

yang dominan dalam tubuhnya. Sifatnya agak emosi : mudah 

marah, dan tersinggung. 

2) Tipe Melancholic. Tipe ini disebabkan cairan empedu hitam 

yang dominan dalam tubuhnya. Sifatnya agak tertutup: rendah 

diri, mudah sedih, dan sering putus asa. 

3) Tipe Plegmatis. Tipe ini dipengaruhi oleh cairan lendir yang 

dominan. Sifat yang dimilikinya agak statis: lamban, apatis, 

pasif, dan pemalas. 

4) Tipe Sanguinis. Tipe ini dipengaruhi oleh cairan darah merah 

yang dominan. Sifat yang dimilikinya agak aktif, cekatan, 

periang, dan mudah bergaul.  

Selain Hippocrates dan Galenus, Muray juga 

mengemukakan teorinya berdasarkan aspek sosiologi, antara lain: 

1) Tipe Teoritis, yaitu orang yang menyenangi ilmu 

pengetahuan, berpikir logis, dan rasional. 

                                                           
27 Ibid., 143. 



 

2) Tipe Humanis, yaitu tipe orang yang memiliki sifat 

kemanusiaan yang mendalam.28 

Eysenck mengungkapkan bahwa tipe kepribadian 

ekstrovert dan tipe kepribadian introvert merupakan dua kutub 

dalam satu skala. Selain itu Eysenck mengemukakan bahwa 

ekstraversi mempunyai Sembilan trait yaitu sosiabel, lincah, aktif, 

asertif, mencari sensasi, riang dominan, bersemangat, dan berani. 

Sedangkan introversi adalah kebalikan dari trait ekstraversi, yakni: 

tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, 

pesimis, dan  penakut. 

Eysenck mengatakan lebih lanjut bahwa tipe kepribadian 

introvert-ekstrovert menggambarkan keunikan individu dalam 

bertingkah laku terhadap suatu stimulus sebagai perwujudan 

karakter, temperamen, fisik dan intelektual individu dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seseorang yang 

memiliki tipe kepribadian ekstrovert kemungkinan akan memiliki 

kepercayaan yang tinggi, sebaliknya yang memiliki tipe 

kepribadian introvert kemungkinan memiliki kepercayaan yang 

rendah.29 

Burger mengatakan bahwa individu dengan kecenderungan 

ekstrovert adalah individu yang mudah bergaul, impulsif, memiliki 

                                                           
28 Jalaluddin, Psikologi Agama  (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 177-179. 
29 Wahyu Rahmat, Pengaruh Tipe Kepribadian dan Kualitas Persahabatan dengan 

Kepercayaan pada Remaja Akhir  (Samarinda : Universitas Mulawarman, 2014), 209, diakses 27 

Februari 2016. 



 

lebih banyak kontak sosial dan frekuensi untuk bergabung dalam 

aktifitas kelompok, mudah bersosialisasi, menyukai pesta, 

memiliki banyak teman, memiliki kebutuhan untuk berbicara 

dengan orang lain, kurang suka membaca atau belajar sendiri. 

Burger juga mengatakan bahwa orang yang cenderung 

introvert adalah orang yang pendiam, memiliki sedikit teman, 

introspeksi diri, lebih sering membaca buku daripada bertemu 

dengan orang lain, serta hanya akan bergaul dengan teman-teman 

terdekatnya saja.30 

Banyak tokoh teori kepribadian yang berkembang, tidak 

memungkinkan peneliti membahas semua secara keseluruhan 

karena keterbatasan waktu. Sehingga dalam penelitian ini hanya 

membahas mengenai teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung. 

Menurut Carl Gustav Jung, kepribadian dalam individu dapat 

dibedakan antara sisi yang Introvert serta Ekstrovert. 

Tipologi yang lebih modern dilakukan antara lain oleh Carl 

Gustav Jung yang mendasarkan penggolongannya pada perilaku 

atau karakteristik psikologis saja, yaitu: 

1) Tipe introvert, yaitu orang dengan kepribadian yang cenderung 

untuk menarik diri dan menyendiri, terutama dalam keadaan 

emosional, sedang menghadapi masalah atau konflik. Ia pemalu 
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dan lebih suka menyendiri daripada bergabung dengan orang 

banyak. 

2) Tipe ekstrovert, yaitu orang yang dalam keadaan tertekan justru 

akan menggabungkan diri dengan orang banyak sehingga 

bebannya berkurang.31 

Penggolongan tipe kepribadian ekstrovert-introvert 

didasarkan pada perbedaan respon, kebiasaan, dan sifat-sifat yang 

ditampilkan oleh individu dalam melakukan hubungan 

interpersonal, selain itu tipe kepribadian juga menjelaskan posisi 

kecenderungan individu yang berhubungan dengan reaksi atau 

tingkah lakunya.32 

Boeree menjelaskan lebih lanjut dengan membaginya ke 

dalam tujuh item sebagai berikut. 

a. Activity, yaitu yang berkaitan dengan faktor aktivitas 

b. Sosiability, yaitu kemampuan bermasyarakat. 

c. Risk task, yaitu pengambilan risiko.  

d. Impulsiveness, yaitu memperturutkan suara hati. 

e. Expresiveness, yaitu kemampuan untuk menyatakan atau 

mengungkapkan perasaan-perasaan cinta, benci, sedih, marah 

atau takut secara terbuka dan dapat diamati. 
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f. Reflectiveness, yaitu memikirkan atau membayangkan.  

g. Responsibility, yaitu tanggung jawab.33  

Jung juga mengemukakan bahwa perbedaan antara orang-

orang introvert dan ekstrovert dalam hubungannya dengan 

pengalaman subyektif dan obyektif tidak mutlak. Dalam beberapa 

kasus, orang-orang introvert akan lebih tertarik pada dunia luar 

(obyektif), bila dunia itu memengaruhi kehidupan batin mereka. 

Sebaliknya, orang-orang ekstrovert lebih tertarik pada dunia 

subyektif bila dunia obyektif telah menyebabkan mereka 

mengalami kekecewaan. Dengan demikian orang ekstrovert akan 

menarik diri kedalam suasana hati dan tingkah laku subyektif serta 

egosentris. Di samping itu juga, kedua sikap ini (introversi dan 

eksraversi) dinilai sama. Setiap kecenderungan memiliki kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, serta orang-orang yang 

sehat secara psikologis mencapai keseimbangan kedua sikap itu, 

merasa senang dengan dunia internal dan dunia eksternal.34     

Sisi positif, individu dengan tipe kepribadian ekstravert 

pada umumnya memiliki sebuah pandangan terhadap kenyataan. 

Individu yang berkepribadian ekstravert merupakan tipe yang 

menarik, optimis, antusias dan dapat bersosialisasi. Mereka 

menarik banyak teman. Mereka nyaman dalam berbagai jenis 

lingkungan sosial. 
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Sedang dari sisi negatifnya individu dengan tipe kepibadian 

ekstravert terus menerus terfokus pada kenyataan di luar, individu 

ekstravert mungkin akan kehilangan sentuhan akan kebutuhan 

untuk diri mereka sendiri. Individu dengan tipe kepribadian 

ekstravert yang ekstrim dapat menimbulkan kesalahpahaman yang 

tidak dapat ditoleransi dalam hubungannya dengan tipe kepribadian 

introvert.35 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa tipe kepribadian ekstrovert adalah individu 

yang lincah, aktif, memiliki banyak teman, dan suka 

menggabungkan diri dengan banyak orang. Kelebihan ekstrovert 

yaitu: tipe yang menarik, optimis, mempunyai kepercayaan diri 

yang tinggi, antusias dan dapat bersosialisasi. Selain mempunyai 

kelebihan, tipe kepribadian ekstravert juga memiliki kekurangan, 

yaitu, terus menerus terfokus pada kenyataan di luar, kurang suka 

membaca atau belajar sendiri, dan individu ekstravert mungkin 

akan kehilangan sentuhan akan kebutuhan untuk diri mereka 

sendiri. 

Sedangkan tipe kepribadian introvert yaitu individu yang 

pendiam, pasif, memiliki sedikit teman, dan cenderung untuk 

menarik diri dan menyendiri serta hanya akan bergaul dengan 

teman-teman terdekat. Kelebihan dari tipe kepribadian introvert 
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adalah sering mengintrospeksi diri, penurut, dan lebih sering 

membaca buku. Selain mempunyai kelebihan introvert juga 

memiliki kekurangan, yaitu, tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, 

banyak pikiran, sedih, mempunyai kepercayaan diri yang rendah,  

pesimis, dan  penakut. 

c. Perkembangan Kepribadian 

Kalau diteliti keseluruhan pendapatnya, maka dapat 

dikatakan bahwa teori Murphy mengenai kepribadian tekanannya 

justru pada masalah perkembangan kepribadian ini. Usaha 

utamanya adalah untuk merumuskan hipotesis-hipotesis yang 

cukup tepat namun cukup merangkum mengenai “bagaimana 

kepribadian itu berkembang”. 

Seperti ahli-ahli psikologi perkembangan yang lain Murphy 

menggambarkan perkembangan itu didalam fase-fase 

perkembangan. Secara garis besar, ada tiga fase perkembangan, 

yaitu keseluruhan tanpa diferensiasi, fase diferensisasi, fase 

integrasi. 

1) Pada fase pertama, yaitu fase keseluruhan tanpa diferensiasi, 

individu berbuat terlebih-lebih sebagai keseluruhan terhadap 

keseluruhan situasi. Hal demikian ini dapat disaksikan pada 

bayi. 

2) Pada fase kedua, fase diferensisasi, fungsi-fungsi khusus 

mengalami diferensisasi dan muncul dari keseluruhan. 



 

3) Pada fase ketiga, yaitu fase integrasi, fungsi-fungsi yang sudah 

mengalami diferensiasi itu diintegrasikan dalam suatu unitas 

yang berkoordinasi dan terorganisasi.36 

Dalam bukunya MIF Baihaqi, Jung menggambarkan 

perkembangan kepribadian dalam empat fase. 

1) Fase pertama, masa kanak-kanak. Jung tidak percaya fase 

perkembangan masa kanak-kanak sangat penting dalam 

pembentukan kepribadian. Kepribadian anak tidak lebih 

daripada pantulan kepribadian orangtuanya. Orangtua 

memainkan peranan penting dalam pembentukan kepribadian; 

dengan tingkah laku mereka terhadap anak, orang tua dapat 

menghalangi perkembangan kepribadian anak. Misalnya, 

orangtua dapat berusaha memaksa kepribadian mereka sendiri 

kepada anak, meghendaki supaya anak menjadi perluasan diri 

mereka. Atau mereka dapat mengharapkan supaya anaknya 

sama sekali berbeda, ingin menemukan kompensasi terhadap 

kekurangan-kekurangan yang dialami mereka sendiri. 

2) Fase kedua, masa remaja atau masa remaja dewasa. Fase ini 

dimulai pada pubertas ketika kepribadian mulai 

mengembangkan bentuk dan isi-isi tertentu. Jung menyebut 

pubertas sebagai kelahiran psikis individu, dan itulah saat yang 

menempatkan banyak masalah, konflik, dan penyesuaian. Dari 
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masa remaja sampai masa remaja dewasa, tugas-tugas utama 

yang menantang kita ialah persiapan untuk bekerja dan 

menerima tanggungjawab orang dewasa. Fokusnya ialah pada 

pendidikan, memulai karier, mempersiapkan pernikahan, dan 

mulai membangun keluarga. Energi dan daya hidup diarahkan 

keluar, jauh dari diri, dan sikap yang tampak selama tahun-

tahun masa ini biasanya ekstraversi. Kesadaran sangat 

dominan, tujuan hidup diarahkan untuk mencapai, 

mewujudkan, dan menciptakan suatu tempat di dunia. Bagi 

orang-orang yang berhasil, masa remaja dewasa merupakan 

masa kehidupan yang menantang, terjadi pergantian 

pandangan-pandangan, memilih wawasan dan horison hidup, 

serta mencapai prestasi-prestasi yang beragam. 

3) Fase ketiga, usia setengah tua. Terjadi mulai sekitar usia 40 

tahun, ketika seseorang merasakan perubahan-perubahan yang 

muram dan radikal dalam kepribadian. Mungkin tampaknya 

usia setengah tua akan merupakan periode kepuasan yang luar 

biasa dengan penyesuaian-penyesuaian diri yang agak baik, 

yang dilakukan oleh kebanyakan diantara kita terhadap 

tuntutan-tuntutan hidup. Seseorang biasanya telah mantap 

dalam karier, mendapat kepercayaan masyarakat, menjadi 

andalan keluarga, daan lumayan mapan dalam hal keuangan, 

pada saat berada pada usia ini. Bagi kebanyakan kita, tahun-



 

tahun untuk mengemudikan emosi dan berjuang melawan 

tantangan  sudah berhasil, dan kita mulai santai bisa menikmati 

kehidupan. 

4) Fase keempat, usia tua. Fase ini merupakan fase terakhir 

pertumbuhan kepribadian. Jung hanya menulis sedikit tentang 

usia tua, tetapi dia mengemukakan kesamaan antara tahun-

tahun terakhir dan  tahun-tahun pertama kehidupan. Baik dalam 

usia tua maupun dalam masa kanak-kanak, ketidaksadaran 

adalah dominan; sementara kepribadian sama sekali terbenam 

didalamnya. Orang-orang tua tidak dapat melihat ke belakang. 

Mereka membutuhkan suatu tujuan untuk mengarahkan mereka 

ke masa depan, terutama pada kehidupan keagamaan.37  

Sebenarnya dalam pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat strategis dalam mengembangkan kepribadian anak. Menurut 

Jalaludin, melalui pendidikan, anak dapat mengenal berbagai aspek 

kehidupan dan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Dalam agama Islam sendiri pendidikan pada 

hakikatnya diarahkan untuk membentuk manusia yang seutuhnya, 

yakni manusia yang sehat jasmaninya mempunyai ketrampilan atau 

skill, akalnya cerdas, mempunyai pengetahuan atau ilmu dan mene 

rapkannya dalam kehidupan serta manusia yang berkualitas 

ruhaninya, yakni manusia yang mempunyai keimanan yang mantap 
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kepada Tuhan dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan 

keseharian dalam bentuk akhlakul karimah (budi pekerti yang 

mulia). 

Oleh karena itu sebenarnya bahwa yang menjadi obyek 

pendidikan itu adalah pendidikan ruhani yakni pendidikan 

keimanan karena ini menjadi dasar yang sangat fundamental bagi 

kelangsungan hidup anak itu sendiri. Jika seorang anak mempunyai 

keimanan atau keyakinan yang kuat kepada Tuhan sejak dini, maka 

menjadi apapun kelak bila ia sudah besar, maka dirinya tetap akan 

menjadi anak yang baik atau sholih, dapat terhindar dari sifat-sifat 

yang keji. Begitu pula sebaliknya jika seorang anak sejak dini 

hanya diperkenalkan ilmu-ilmu yang dapat menunjang kepintaran 

otak atau akalnya saja atau ketrampilannya saja (dididik akal dan 

jasmaninya saja), tanpa menghiraukan aspek keimanannya, maka 

jangan disalahkan ketika ia dewasa nanti akan menjadi anak yang 

pintar, atau menjadi anak yang terampil akan tetapi etika atau 

moralnya rusak dan sangat rendah. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan anak yang seperti ini malah menjadi anak yang 

merugikan orang tua, bangsa maupun agama. Maka dari itu 

membentuk kepribadian anak hingga menjadi anak yang benar-

benar sholih secara individual maupun sosial (manusia yang utuh 



 

jasmani dan ruhaninya) sesungguhnya menjadi tanggung jawab 

para pendidik (orangtua, guru sejak dini).38 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian  

Kepribadian manusia diakui oleh banyak pihak sejatinya 

dapat dibentuk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh para ahli psikologi, kepribadian manusia dapat dipengaruhi 

oleh faktor yang berasal dari luar. Oleh karena itu, dalam kalangan 

pendidikan, dilakukan upaya mendidik siswa-siswa untuk 

membentuk kepribadian mereka menjadi lebih baik dan positif. 

Lebih konkretnya, para guru mendidik siswa-siswa di sekolah atau 

untuk memperbaiki perilaku siswa-siswa yang kurang/tidak baik 

agar menjadi baik. Contohnya, anak yang semula berperilaku nakal 

setelah dididik berubah menjadi baik, suka menolong, dan saling 

mengasihi antar teman, anak yang semula malas, setelah dididik 

berubah menjadi rajin atau giat belajar, dan lain-lain. 

Lebih lanjut, dikemukakan oleh Agus Sujanto, Halem 

Lubis, dan Taufik Hadi hal-hal yang termasuk faktor dalam 

(pembawaan) yang dapat memengaruhi kepribadian seseorang atau 

individu. Faktor dalam meliputi segala sesuatu yang telah dibawa 

oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat ketubuhan maupun 

kejiwaan. Keadaan jasmani yang bersifat ketubuhan meliputi 

panjang pendeknya tangan, besar kecilnya kepala, susunan urat 
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saraf, otot-otot, susunan dan keadaan tulang-belulang, dan lain-

lain. Sementara hal-hal yang bersifat kejiwaan, misalnya pikiran, 

perasaan, kemauan, fantasi, ingatan, dan lain-lain yang dibawa 

sejak lahir ke dunia. Sementara itu, yang termasuk faktor 

lingkungan ialah segala sesuatu yang ada di luar manusia, baik 

yang bersifat hidup maupun mati, baik tumbuhan, hewan, manusia 

maupun benda-benda mati, seperti batu-batuan, air, udara, hasil-

hasil budaya, dan lain-lain. Kesemuanya turut membentuk 

kepribadian manusia yang berada di lingkungannya. Menyadari 

kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh tersebut terhadap 

pembentukan kepribadian manusia, dapat dimaklumi kepribadain 

manusia itu sangat khas atau unik karena perkembangannya juga 

sangat kompleks dan unik.39 

Selain faktor-faktor di atas, kepribadian juga dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik hereditas (pembawaan) maupun 

lingkungan (seperti: fisik, sosial, kebudayaan, spiritual). 

1) Fisik. Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi 

perkembangan kepribadian adalah postur tubuh (langsing, 

gemuk, pendek atau tinggi), kecantikan, kesehatan, keutuhan 

tubuh, dan keberfungsian organ tubuh. 

2) Intelegensi. Tingkat intelegensi individu dapat mempengaruhi 

perkembangan kepribadiannya. Individu yang intelegensinya 
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tinggi atau normal biasa mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

3) Keluarga. Suasana atau iklim keluarga sangat penting bagi 

perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang 

dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan 

agamis; dalam arti orangtua memberikan curahan kasih 

sayang, perhatian serta bimbingan dalam kehidupan 

berkeluarga, maka perkembangan kepribadian anak tersebut 

cenderung positif. Adapun anak yang dikembangkan dalam 

lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, 

orangtua bersikap keras terhadap anak atau tidak 

memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga, maka 

perkembangan kepribadiannya cenderung akan mengalami 

distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya. 

4) Teman sebaya. Setelah masuk sekolah dasar, anak mulai 

bergaul dengan teman sebayanya dan menjadi anggota dari 

kelompoknya. Pada saat inilah dia mulai mengalihkan 

perhatiannya untuk mengembangkan sifat-sifat atau perilaku 

yang cocok atau dikagumi oleh teman-temannya, walaupun 

mungkin tidak sesuai dengan harapan orangtuanya. Melalui 

hubungan interpersonal dengan teman sebaya, anak belajar 

menilai dirinya sendiri dan kedudukannya dalam kelompok. 



 

5) Kebudayaan. Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi, 

adat, atau kebudayaarn suatu masyarakat memberikan 

pengaruh terhadap kepibadian setiap anggotanya, baik yang 

menyangkut cara berpikir, bersikap atau cara berperilaku.40 

Lebih jauh Husain Mazhariri menjelaskan faktor-faktor 

yang membentuk kepribadian anak adalah: 

1) Cinta Kasih Dalam Pembinaan Kepribadian 

Seorang ibu hendaknya berusaha keras mengasuh dan 

memberikan kepuasan cinta kasih pada anaknya, dengan 

membelai dan memperhatikan kebutuhannya.  

Hasil penelitian lapangan tentang anak-anak yang 

dibesarkan dibawah perhatian penuh orang tuanya sejak bayi 

hingga tiga tahun dengan anak-anak yang dibesarkan di 

lembaga-lembaga anak, ternyata ditemukan bahwa anak-anak 

yang tidak merasakan kasih sayang orang tua memiliki empat 

sifat; (a). secara umum, ketika dewasa mereka tidak memiliki 

semangat, (b). tidak mampu mengadakan hubungan sosial, 

(c). dingin, tidak punya motivasi, dan sulit meyelesaikan 

pekerjaan, (d). menilai orang lain selalu negatif dan sulit 

percaya pada orang lain.41 
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2) Tidak Menghina dan Tidak Mengurangi Hak Anak 

Rasulullah bersabda : “Hormatilah anak-anak kamu dan 

perbaikilah adab mereka, niscaya Allah mengampuni kamu. 

“Islam menilai mencium anak adalah suatu rahmat, bahkan 

Rasulullah berpendapat bahwa orang yang tidak pernah 

mencium anaknya adalah tanda bahwa rahmat Allah telah 

dicabut darinya. (Bihar al-Anwar, juz. 104, hal 89).42 

3)  Perhatian pada Perkembangan Kepribadian Anak 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda: 

“Anak adalah sebagai tuan selama tujuh tahun (pertama), 

sebagai pembantu selama tujuh tahun (kedua) dan sebagai 

wazir (menteri) selama tujuh tahun (ketiga). Jika kamu masih 

mampu membantunya disaat umur dua puluh tahun, bantulah 

dia. Jika tidak mampu, lepaskanlah dia. Maka selesailah 

sudah tanggung jawabmu dihadapan Allah.” 

Tujuh tahun pertama orang tua membantu perkembangan 

anaknya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tujuh tahun 

kedua hendaknya orang tua banyak memberikan motivasi agar 

anak terampil melakukan berbagai pekerjaan orang tua yang 

bisa dibantunya. Orang tua perlu sering memberikan hadiah 

dan pujian jika anak melakukan perbuatan baik seperti 

membantu pekerjaan rumah. Tujuh tahun ketiga, hendaknya 
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berlangsung hubungan berdasarkan prinsip penghormatan dan 

musyawarah (seperti seorang raja dengan menterinya). Pada 

usia seperti ini, orang tua berhak memanfaatkan kemampuan 

anaknya untuk melakukan beberapa pekerjaan, akan tetapi 

dengan bermusyawarah.   

4) Menghindari Penggunaan Kata Kotor 

Allah SWT berfirman dalam QS. Ali ‘Imran: 159): 

“Dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka 

bertawakallah kepada Allah”. 

Dari ayat ini dapat diambil pelajaran oleh para orang tua 

dalam mendidik anaknya, tidak memaksakan kehendak, tetapi 

selalu mengutamakan musyawarah, dengan menggunakan 

kata-kata baik dan lembut.43 

2. Kajian Tentang Interaksi Sosial 

a. Pengertian Interaksi  

Menurut Roucek dan Warren; Interaksi adalah satu proses, 

melalui tindak balas tiap-tiap kelompok berturut-turut menjadi 

unsur penggerak bagi tindak balas dari kelompok yang lain. Ia 

adalah suatu proses timbal balik, dengan mana satu kelompok 

dipengaruhi tingkah laku reaktif pihak lain dengan berbuat 

demikian ia mempengaruhi tingkah laku orang lain. 
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Interaksi merupakan proses timbal balik, dengan mana satu 

kelompok dipengaruhi tingkah laku orang lain. Orang 

mempengaruhi tingkah laku orang lain melalui kontak. Kontak ini 

mungkin berlangsung melalui organisme fisik, seperti dalam 

obrolan, pendengaran, melakukan gerakan pada beberapa bagian, 

melihat dan lain-lain lagi, atau secara tidak langsung melalui 

tulisan, atau dengan cara berhubungan dari jauh.44 

Interaksi berarti tindakan sosial yang saling 

menguntungkan, misalnya, individu berkomunikasi terhadap 

sesama (apa yang mereka lakukan ditunjukkan pada perbuatan 

mereka terhadap sesama). Menurut Simmons, interaksi terjadi 

ketika satu tindakan bergantung atas tindakan orang lain, apalagi 

harus mempunyai dampak saling menguntungkan.45 

Dari beberapa pengertian interaksi diatas dapat disimpulkan 

bahwa interaksi ialah suatu proses timbal balik yang dipengaruhi 

tingkah laku pihak lain melalui kontak. 

b. Pengertian Interaksi Sosial 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang 

juga dapat dinamakan proses sosial), oleh karena interaksi sosial 

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial timbal balik 

yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang 
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secara perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun  

antara orang dengan kelompok-kelompok manusia.46 

Masyarakat dalam aspeknya yang dinamis, terdiri dari 

individu-individu dan kelompok-kelompok yang berada dalam 

interaksi. Jenis yang paling umum dari proses sosial ini ialah 

interaksi sosial. Dengan interaksi sosial kita maksudkan : pengaruh 

timbal balik antara individu dengan golongan didalam usaha 

mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dan 

didalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya.47 

Selanjutnya Walgito mendefinisikan interaksi sosial 

sebagai hubungan antara individu satu dengan individu lain atau 

sebaliknya, jadi terdapat hubungan yang bersifat timbal balik. 

Walgito dalam hal ini menjelaskan bahwa hubungan tersebut dapat 

berupa hubungan antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok atau kelompok dengan kelompok. 

Senada dengan Walgito, Bonner menjelaskan bahwa 

interaksi sosial adalah suatu relasi antara dua atau lebih individu 

manusia, dimana individu yang satu mempengaruhi, mengubah, 

atau memperbaiki individu yang lain, atau sebaliknya. Rumusan ini 

dengan tepat menggambarkan kelangsungan timbal balik interaksi 

sosial antara dua atau lebih manusia.48 
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Dari beberapa pengertian interaksi sosial di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah hubungan 

sosial timbal balik yang dinamis, berupa hubungan antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan 

kelompok untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dan 

didalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya. 

Suatu contoh adalah dalam hal seorang guru menghadapi 

murid-muridnya yang merupakan suatu kelompok manusia dalam 

kelas. Di dalam interaksi sosial tersebut, pada taraf pertama tampak 

guru mencoba untuk menguasai kelasnya supaya interaksi sosial 

berlangsung dengan seimbang, dimana terjadi saling pengaruh-

mempengaruhi antara kedua belah fihak. Interaksi sosial, dengan 

demikian hanya berlangsung antara fihak-fihak apabila terjadi 

reaksi dari kedua  belah fihak.49 

Tidak hanya orang dewasa yang berinteraksi, tetapi seusia 

anak sekolah dasar juga telah mengalami interaksi dengan teman 

sebaya, orangtua, saudara, dan lain-lain.  

Terdapat banyak saluran yang dapat dimanfaatkan bagi 

berlangsungnya proses sosialisasi secara lancar. Saluran-saluran 

sosialisasi yang penting diantaranya adalah keluarga, sekolah 

kelompok sebaya, dan media massa. 
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Keluarga merupakan salah satu agen atau saluran utama 

sosialisasi dalam perkembangan awal anak. Komponen-komponen 

utama keluarga seperti ayah, ibu, dan saudara memiliki peran yang 

penting dalam perkembangan anak untuk mengenal nilai-nilai dan 

keyakinan-keyakinan sosial budaya yang dianut oleh sebuah 

keluarga. Perbedaan praktik-praktik sosisalisasi pada keluarga-

keluarga dengan kelompok etnik yang berbeda menggambarkan 

nilai dan norma setiap kelompok itu tentang proses sosialisasi.  

Sejak usia empat tahun, rata-rata anak Indonesia pada 

millennium ketiga ini mulai mengenyam pendidikan di sekolah, 

pada tingkat kelompok bermain dan tingkat taman kanak-kanak. 

Pada saat anak memulai pendidikan di sekolah, maka seorang guru 

kemudian menjadi agen sosialisasi yang sangat penting, di samping 

orang tua. Pendidikan di sekolah merupakan jembatan sosialisasi 

yang penting diantara keluarga dan kehidupan pekerjaan dimasa 

yang akan datang.50 

Kelompok sebaya juga merupakan saluran sosialisasi yang 

penting dalam masyarakat. Dalam kelompok sebaya, seorang akan 

berlatih untuk hidup mandiri diluar pengawasan dan otoritas orang-

orang yang sudah dewasa. Pergaulan dengan sebaya, seperti 

dengan teman-teman tetangga atau teman-teman sekolah, 

menggambarkan pola-pola yang menunjukkan interaksi saling 
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belajar diantara mereka. Ketika anak memasuki sekolah dasar, sifat 

timbal balik menjadi sangat penting dalam hubungan sebaya. 

Anak-anak bermain, berkelompok, dan membina persahabatan. 

Hingga kira-kira usia 12 tahun, preferensi mereka akan 

berkelompok berjenis kelamin sama meningkat. Jumlah waktu 

yang dihabiskan anak-anak dalam interaksi teman sebaya 

meningkat dari kira-kira 10 persen pada usia 2 tahun menjadi lebih 

dari 30 persen pada pertenganhan atau akhir masa kanak-kanak. 

Dalam satu studi terdahulu, anak-anak berinteraksi dalam sebaya 

10 persen dari hari mereka pada usia 2 tahun, 20 persen pada usia 4 

tahun, dan lebih dari 40 persen pada usia antara 7 tahun dan 11 

tahun. Hari sekolah biasanya mencakup 299 interaksi dengan 

sebaya. Perubahan lainnya daalm hubungan sebaya ketika anak 

beranjak dari pertengahan dan akhir masa kanak-kanak adalah 

meningkatnya ukuran grup sebaya dan interaksi sebaya mereka 

yang lebih sedikit diawasi oleh orang dewasa.51 

Sejak bergulirnya perkembangan revolusi informasi pada 

abad ke-20, tidak dapat dipungkiri peran media massa sebagai 

salah satu saluran penting bagi keberlangsungan proses sosialisasi, 

terutama televisi dan media massa elektronik lain. Sebagian besar 

anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan Indonesia maupun di 

belahan dunia lain banyak menghabiskan waktunya di depan layar 
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televisi. Media massa, baik yang bersifat nonelektronik, 

mengajarkan kepada generasi muda tentang alternatif-alternatif 

pemecahan masalah umum dalam kehidupan manusia.52  

Interaksi yang banyak ini mengambil bentuk yang 

bervariasi-kooperatif dan kompetitif, bising dan hening, 

bergembira dan memalukan. Semakin terbukti bahwa gender 

memainkan peran penting dalam interaksi ini. Gender tidak hanya 

memengaruhi komposisi kelompok anak, tetapi juga ukuran dan 

interaksi didalamnya. Dari sekitar usia 5 tahun ke atas, anak laki-

laki cenderung berasosiasi dalam kelompok yang lebih besar 

daripada anak perempuan, anak perempuan lebih cenderung 

bermain dalam kelompok berisi dua atau tiga orang dibanding anak 

laki-laki.53  

c. Syarat-syarat Interaksi Sosial 

Terjadinya interaksi sosial sebagaimana dimaksud, karena 

adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing 

pihak dalam suatu hubungan sosial. Menurut Roucek dan Warren, 

Interaksi sosial adalah salah satu masalah pokok karena ia 

merupakan dasar segala proses sosial. Interaksi merupakan proses 

timbal balik, dengan mana satu kelompok dipengaruhi tingkah laku 

orang lain. Orang mempengaruhi tingkah laku orang lain melalui 

kontak. Kontak ini mungkin berlangsung melalui organisme fisik, 
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seperti dalam obrolan, pendengaran, melakukan gerakan pada 

beberapa bagian, melihat dan lain-lain lagi, atau secara tidak 

langsung melalui tulisan, atau dengan cara berhubungan dari jauh. 

Dalam proses sosial, baru dapat dikatakan terjadi interaksi 

sosial, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai aspek 

kehidupan bersama, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi 

sosial. 

1) Kontak sosial 

Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih, 

melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud 

dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. 

Kontak sosial dapat terjadi secara langsung ataupun tidak 

langsung antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kontak sosial 

tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat, 

sebagai perantara; misalnya; melalui telepon, radio, surat, dan 

lain-lain. Sedangkan kontak sosial secara langsung adalah 

kontak sosial melalui suatu pertemuan dengan bertatap muka 

dan berdialog diantara belah pihak; sedangkan kontak badaniah 

bukan lagi merupakan syarat utama dalam kontak sosial, oleh 

karena hubungan demikian belum tentu terdapat saling 

pengertian. Kontak sosial terjadi tidak semata-mata oleh karena 

adanya aksi belaka, akan tetapi harus memenuhi syarat pokok 



 

kontak sosial, yaitu reaksi (tanggapan) dari pihak lain sebagai 

lawan kontak sosial.  

2) Komunikasi sosial 

Komunikasi sosial adalah syarat pokok lain daripada proses 

sosial. Komunikasi sosial mengandung pengertian persamaan 

pandangan antara orang-orang yang berinteraksi terhadap 

sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, komunikasi adalah 

bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilakuan orang 

lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau 

sikap) perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh 

orang tersebut. Dengan adanya komunikasi, maka sikap dan 

perasaan disatu pihak orang atau sekelompok orang dapat 

diketahui dan dipahami oleh pihak orang atau sekelompok 

orang lain. Hal ini berarti, apabila suatu hubungan sosial tidak 

terjadi komunikasi atau tidak saling mengetahui dan tidak 

saling memahami maksud masing-masing pihak, maka dalam 

keadaan demikian tidak terjadi kontak sosial. Dalam 

komunikasi dapat terjadi banyak sekali penafsiran terhadap 

perilaku dan sikap masing-masing orang yang sedang 

berhubungan; misalnya jabatan tangan dapat ditafsirkan 

sebagai kesopanan, persahabatan, kerinduan, sikap kebanggaan 

dan lain-lain.54  
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d. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

Dalam Soerjono Soekanto Bentuk-bentuk interaksi sosial 

dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition) 

dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan (conflict).  

Suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu penyelesaian. 

Mungkin penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk 

sementara waktu, proses mana dinamakan akomodasi 

(accomodation) dan ini berarti bahwa kedua belah pihak belum 

tentu puas sepenuhnya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai 

bentuk keempat dari interaksi sosial.  

Gillin dan Gillin pernah mengadakan penggolongan yang 

lebih luas lagi. Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang 

timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu: 

1. Proses asosiatif yang terbagi kedalam tiga bentuk khusus lagi, 

yakni: akomodasi, asimilasi dan akulturasi. 

2. Proses yang disosiatif yang mencakup: persaingan, persaingan 

yang meliputi kontraversi dan pertentangan atau pertikaian.55 

Perbedaan-perbedaan kecil terutama tampak pada daya cakup 

masing-masing sistematika yang apabila digabungkan, diharapkan 

akan dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas. Proses 

interaksi yang pokok adalah:56 
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1) Proses-proses yang asosiatif 

a) Kerjasama (Cooperation) 

Beberapa orang sosiolog menganggap bahwa 

kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. 

Sebaliknya, sosiolog lain menganggap bahwa 

kerjasamalah yang merupakan proses utama.   

Kerjasama disini dimaksudkan sebagai usaha 

bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. 

Bentuk dan pola-pola kerjasama dapat dijumpai 

pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan 

sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak 

didalam kehidupan atau kelompok-kelompok kekerabatan. 

Atas dasar itu, anak teresebut akan menggambarkan 

bermacam-macam pola kerjasama setelah dia menjadi 

dewasa. Bentuk kerjasama tersebut berkembang apabila 

orang dapat digerakkaan untuk mencapai suatu tujuan 

bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut 

dikemudian hari mempunyai manfaat bagi semua.57  
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b) Akomodasi  

Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu 

untuk untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk 

menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk 

pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan 

dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-

kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma 

sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku didalam 

masyarakat.  

Dengan pengertian tersebut dimaksudkan sebagai 

suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha 

manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-

usaha untuk mencapai kestabilan. 

Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk 

menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan fihak 

lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.58 

2) Proses Disosiatif 

Proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional 

processes, persis halnya dengan kerja sama, dapat ditemukan 

pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya 

ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat 

bersangkutan. 
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Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahuan, oposisi atau 

proses-proses yang disosiatif dibedakan dalam tiga bentuk, 

yaitu : a. persaingan (competition), b. kontravensi 

(contravention), c. pertentangan atau pertikaian (conflict). 

a) Persaingan (Competition)  

Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai 

suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-

kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan 

melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa 

tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan 

maupun kelompok manusia) dengan cara menarik 

perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka 

yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau 

kekerasan. Persaingan mempunyai dua tipe umum yakni 

yang bersifat pribadi dan tidak pribadi. Yang bersifat 

pribadi, orang perorangan atau individu secara langsung 

bersaing untuk, misalnya memperoleh kedudukan didalam 

suatu organisasi.59 

b) Kontraversi (Contravention) 

Kontraversi pada hakikatnya merupakan suatu 

bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan 

pertentangan atau pertikaian. Kontraversi terutama 
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ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian 

mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan 

tidak suka disembunyikan, kebencian atau keraguan 

terhadap kepribadian seseorang.60  

c) Pertentangan (Pertikaian atau Conflict) 

Pribadi atau kelompok yang menyadari adanya 

perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, 

emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku dan 

seterusnya dengan fihak lain. Ciri tersebut dapat 

mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu 

pertentangan atau pertikaian (conflict). Perasaan 

memegang peranan penting dalam mempertajam 

perbedaan-perbedaan tersebut sedemikian rupa, sehingga 

masing-masing fihak berusaha untuk saling 

menghancurkan. Perasaan mana biasanya berwujud 

amarah dan rasa benci yang menyebabkan dorongan-

dorongan untuk melukai atau menyerang fihak lain, atau 

untuk menekan dan menghancurkan individu atau 

kelompok yang menjadi lawan. Pertentangan atau 

pertikaian (selanjutnya disebut “pertentangan” saja) adalah 

suatu proses sosial dimana individu atau kelompok 

berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan 
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menantang fihak lawan yang disertai dengan ancaman 

dan/atau kekerasan.61   

e. Faktor-faktor yang Mendasari Berlangsungnya Interaksi Sosial 

Salah satu faktor mendasar adanya interaksi adalah 

seberapa jauh seorang individu itu tertarik pada lainnya. Apabila 

ada daya tarik diantara mereka, maka kemungkinan terjadinya 

interaksi sosial atau saling hubungan itu makin besar. Daya tarik 

sebagai dasar interaksi di tempat-tempat yang umum bisa kita 

amati, meskipun kita juga harus menyadari bahwa dalam realitas 

sosial terdapat interaksi sosial yang dasarnya bukan daya tarik 

tetapi tekanan.62 

Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi 

sosial, baik secara tunggal maupun secara bergabung ialah: 

1) Faktor Imitasi 

Faktor ini telah diuraikan oleh Gabriel Tarde yang 

beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya 

berdasarkan pada faktor imitasi saja. Walaupun pendapat ini 

berat sebelah, namun peranan imitasi dalam interaksi sosial itu 

tidak kecil. Terbukti misalnya pada anak-anak mereka 

mengimitasi dirinya sendiri, mengulang-ulangi bunyi kata-kata, 

melatih fungsi-fungsi lidah, dan mulut untuk berbicara. 

Kemudian ia mengimitasi kepada orang lain, dan memang 
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sukar orang belajar bahasa tanpa mengimitasi orang lain, 

bahkan tidak hanya berbahasa saja, tetapi juga tingkah laku 

tertentu, cara memberi hormat, cara berterimakasih, cara 

memberi isyarat, dan lain-lain kita pelajari pada mula-mulanya 

mengimitasi. Juga cara berpakaian, adat istiadat, dan konvensi-

konvensi lainnya faktor imitasilah yang memegang peranan 

penting. 

2) Faktor Sugesti 

Yang dimaksud sugesti disini ialah pengaruh psikis, baik 

yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang 

pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Karena itu 

dalam psikologi sugesti ini dibedakan adanya: 

 auto-sugesti, yaitu sugesti terhadap diri yang datang dari 

dirinya sendiri. 

 hetero-sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. 

Baik auto-sugesti maupun hetero-sugesti dalam kehidupan  

sehari-hari memegang peranan yang cukup penting. Banyak 

hari-hari yang tidak diharapkan oleh individu baik karena auto-

sugesti maupun hetero-sugesti. Sering individu merasa sakit-

sakitan saja, walaupun secara obyektif tidak apa-apa. Tetapi 

karena ada auto-sugestinya maka individu merasa dalam 

keadaan yang tidak sehat, masih banyak lagi hal-hal yang 

disebabkan karena auto sugesti ini.  



 

Dalam lapangan psikologi sosial peranan hetero sugesti 

akan lebih menonjol daripada auto sugesti. Dalam psikologi 

sosial banyak individu-individu menerima sesuatu cara atau 

pun pedoman-pedoman, pandangan, norma-norma dan 

sebagainya, dari orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu 

tehadap apa yang diterima itu. 

Misalnya dalam bidang propaganda orang 

mempropagandakan dagangannya, karena pandainya orang 

menyampaikannya, maka tanpa berpikir lebih lanjut orang lain 

akan menerima saja apa yang diajukannya. Hal ini akan 

banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya, dengan 

interaksi sosial adalah hampir sama. Bedanya ialah bahwa 

dalam imitasi orang yang satu mengikuti salah satu dirinya, 

sedangkan pada sugesti seseorang memberikan pandangan atau 

sikap dari dirinya, lalu diterima oleh orang lain di luarnya.63 

f. Pekembangan Sosial Anak 

Dasar untuk sosialisasi diletakkan dengan meningkatnya 

hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun 

ke tahun. Anak tidak hanya lebih banyak bermain dengan anak-

anak lain tetapi juga lebih banyak berbicara. Jenis hubungan sosial 
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lebih penting daripada jumlahnya. Kalau anak menyenangi 

hubungan dengan orang lain, meskipun hanya kadang-kadang saja, 

maka sikap terhadap kontak sosial mendatangkan lebih baik 

daripada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya 

kurang baik. Anak yang lebih menyukai interaksi dengan manusia 

daripada benda akan lebih mengembangkan kecakapan sosial, 

sehingga mereka lebih populer daripada anak yang interaksi 

sosialnya terbatas.64 Dalam hal ini, anak tidak lagi puas bermain 

sendiri di rumah atau dengan saudara-saudara kandung atau 

melakukan kegiatan dengan anggota-anggota keluarga. Anak ingin 

bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak 

puas bila tidak bersama teman-temanya. Dua atau tiga teman 

tidaklah cukup baginya. Anak ingin bersama dengan kelompoknya, 

karena hanya dengan demikian terdapat cukup teman untuk 

bermain dan berolahraga, dan dapat memberikan kegembiraan. 

Sejak anak masuk sekolah sampai masa puber, keinginan untuk 

bersama dan untuk diterima kelompok menjadi semakin kuat.65  

g. Pola-Pola Hubungan Sosial 

1) Pola hubungan seimbang. Terjadi bila dua orang saling 

berhubungan dan saling menyukai satu sama lain, dan 

pandangan mereka terhadap faktor ketiga sama baik: sama-

sama membenci atau menyukai. 
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2) Hubungan kurang seimbang. Pola ini bisa menjadi seimbang 

apabila mengubah pandangan, sehingga pandangannya sama, 

atau mengubah objek lain sehingga kedua-duanya sama. 

3) Non-balance. Pola ini terjadi apabila dua orang tersebut tidak 

saling menyukai apapun pandangan mereka terhadap suatu 

objek.66 

3. Kajian Tentang Hubungan Tipe Kepribadian dengan Interaksi 

Sosial 

Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psiko-fisik 

dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang khas dalam 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal 

ini lingkungan fisik, yaitu jiwa raga orang-orang dalam lingkungan. 

Interaksi sosial merupakan juga salah suatu bentuk hubungan antara 

individu manusia dengan lingkungannya, khususnya lingkungan 

psikisnya.67 

Kepribadian itu merupakan manifestasi dari adanya kesatuan antara 

individu dengan lingkungan. Individu tidak dapat berdiri sendiri secara 

terpisah, malinkan harus selalu berinteraksi dengan lingkungan. Agar 

interaksi dengan lingkungan dapat berlangsung secara efektif, individu 

dituntut untuk mampu membuat keseimbangan antara dirinya dengan 

tuntutan dan tantangan lingkungan. Kepribadian itu cukup kompleks, 

dan lingkunganpun cukup kompleks pula. Keadaan itu menuntut cara-
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cara berinteraksi secara unik artinya sesuai dengan keunikan masing-

masing individu dan keunikan lingkungan. Cara yang unik 

mengandung arti bahwa cara interaksi yang dilakukan oleh seorang 

individu tertentu berbeda dengan individu yang lain.68 

Orang, selain berbeda dalam bentuk badan, potensi bawaan, juga 

berbeda dalam perasaan, reaksi emosi dan daya tahnnya. Dengan 

demikian, orang yang memiliki ciri-ciri tersebut akan bereaksi yang 

khas terhadap rangsangan yang dihadapi dalam lingkungannya. Potensi 

yang dimiliki sejak lahir akan berkembang melalui interaksi dengan 

sekelilingnya. Dengan demikian rangsang lingkungan dan potensi yang 

dimiliki akan mempunyai akibat tertentu terhadap kepribadiannya.69  

Menurut Elizabeth B. Hurlock, perkembangan sosial adalah 

kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya 

dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. Hal ini akan 

banyak dipengaruhi oleh sifat pribadi setiap individu, yaitu sifat 

introvert dan ekstrovert.70  

Ekstrovert artinya tipe kepribadian yang suka bergaul, menyenangi 

interaksi sosial dengan orang lain, dan berfokus pada the world outside 

the self. Sebaliknya tipe introvert adalah mereka yang senang 

menyendiri, refketif, dan tidak begitu suka bergaul dengan banyak 

orang. Orang introvert lebih suka mengerjakan aktivitas yang tidak 
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banyak menuntut interaksi semisal membaca, menulis, dan berpikir 

secara imajinatif.71 

Ngalim Purwanto dalam bukunya juga menjelaskan bahwa orang 

yang tergolong tipe ekstrovert mempunyai sifat: berhati terbuka, lancar 

dalam pergaulan, ramah-tamah, penggembira, kontak dengan 

lingkungan besar sekali. Mereka mudah mempengaruhi dan mudah 

pula dipengaruhi oleh lingkungannya. Sedangkan orang-orang yang 

bertipe introvert memiliki sifat-sifat: kurang pandai bergaul, pendiam, 

sukar diselami batinnya, suka menyendiri, bahkan sering takut kepada 

orang.72 

Penggolongan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert dapat 

menggambarkan pola komunikasi dan interaksi sosial setiap individu. 

Pada saat berkomunikasai dan berinteraksi dengan orang lain, individu 

dengan tipe kepribadian ekstrovert adalah individu dengan 

karakteristik utama yaitu mudah bergaul, impulsif, tetapi juga sifat 

gembira, aktif, cakap dan optimis serta sifat-sifat lain yang 

mengindikasikan penghargaan atas hubungan dengan orang lain, 

sedangkan individu dengan kepribadian introvert adalah individu yang 

memiliki karakteristik yang berlawanan dengan tipe kepribadian 

ekstrovert, yang cenderung pendiam, pasif, tidak mudah bergaul, teliti, 

pesimis, tenang dan terkontrol. Secara umum, individu yang tergolong 

introvert akan lebih berorientasi pada stimulus internal dibandingkan 
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dengan individu yang tergolong ekstrovert. Individu yang tergolong 

introvert akan lebih memperhatikan pikiran, suasana hati dan reaksi-

reaksi yang terjadi dalam diri mereka.73 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Dalam skripsi yang ditulis oleh Dimas Pamuncak, 2011 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul: 

“Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap Self Disclosure Pengguna 

Facebook”. Dan kesimpulannya sebagai berikut : 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat 

signifikan pada keseluruhan hubungan Tipe Kepribadian dengan Self 

Disclosure Pengguna Facebook (0,004 < 0,05).74 

 Dalam penelitian diatas merupakan kuantitatif korelasional, 

berarti jenis penelitian dalam skripsi ini sama dengan penelitian diatas. 

Sedangkan dari segi uraian diatas maka jelaslah perbedaan antara penulis 

lakukan dengan penelitian terdahulu membahas tentang tipe kepribadian 

terhadap self disclosure, sedangkan penelitian ini mengacu pada tipe 

kepribadian dengan interaksi sosial. 

 Dalam skripsi yang ditulis oleh Noventia Aminingsih, 2014 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

“Pengaruh Sistem Full  Day School Terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas 
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V Dengan Teman Sebaya Di SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Yogyakarta”. Dan kesimpulannya sebagai berikut : 

 Berdasarkan angket, persepsi siswa terhadap pelaksanaan full 

day school di SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Yogyakarta cukup 

baik. Hal tersebut berdasarkan pada hasil perhitungan bahwasanya 

frekuensi terbanyak yaitu 17 dari 40 siswa menilai pelaksanaan full day 

school di SD Muhammadiyah Pakel ‘Program Plus’ Yogyakarta berada 

pada kategori cukup baik.  

 Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya tingkat interaksi sosial siswa SD Muhammadiyah 

Pakel ‘Program Plus’ Yogyakarta berada dalam kategori sedang dengan 

jumlah frekuensi 28 dari 40. Jika dihitung dalam bentuk persentase yaitu 

sebesar 70%.  

 Tabel coefficient menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar 

dari nilai t tabel (3,963 > 2,02). Sedangkan besarnya signifikansi 0,000 < 

0,05. Dengan demikian kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti terdapat pengaruh antara variabel full day school dan interaksi 

sosial sehingga dapat dikatakan jika pelaksanaan full day school semakin 

baik maka tingkat interaksi sosial siswa dapat semakin baik. Dan 

sebaliknya, jika pelaksanaan full day school semakin menurun maka 

tingkat interaksi sosial siswa menjadi kurang baik. Besarnya pengaruh 

tersebut adalah 29,2% sedangkan 70,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya pelaksanaan sistem full day 



 

school di SD Muhammadiyah Pakel ‘Program Plus’ Yogyakarta 

memengaruhi interaksi sosial siswa kelas V dengan teman sebayanya di 

rumah sebesar 29,2%.75 

 Dalam penelitian diatas merupakan kuantitatif korelasional, 

berarti jenis penelitian dalam skripsi ini sama dengan penelitian diatas. 

Sedangkan dari segi uraian diatas maka jelaslah perbedaan antara penulis 

lakukan dengan penelitian terdahulu membahas tentang sistem full day 

school terhadap interaksi sosial, sedangkan penelitian ini mengacu pada 

tipe kepribadian dengan interaksi sosial. 

C. Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori diatas, maka 

dapat dikembangkan kerangka berpikir. Dimana tipe kepribadian sangat 

berhubungan terhadap interaksi sosial siswa. Kerangka berpikir yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : jika tipe kepribadian 

siswa ada hubungannya dengan interaksi sosial siswa SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo.  

D. Pengajuan Hipotesis 

 Hipotesis diartikan sebagai rumusan jawaban sementara yang 

harus diuji melalui kegiatan penelitian. Hipotesis juga diartikan merupakan 
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dugaan yang mungkin benar, atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika 

salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya.76 

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 Ada korelasi positif yang signifikan antara tipe kepribadian dan 

interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah. Penelitian Kuantitatif (Bandung : Alfabeta, 

2012), 24. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.77 Untuk 

menganalisis data yang sudah terkumpul menggunakan penelitian 

korelasional bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan 

apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan 

itu.78 Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris 

(teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid 

menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Data 

yang valid pasti reliabel dan obyektif. Reliabel berkenaan derajad 

konsistensi/keajegan.79 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kuantitatif deskriptif korelatif dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel yang diamati 
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yaitu tipe kepribadian sebagai variabel independennya dan interaksi 

sosial sebagai variabel dependennya. 

2. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian variabel adalah suatu atribut, atau sifat atau 

dari orang maupun objek yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.80 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

a. Tipe kepribadian sebagai variabel bebas (independen) adalah 

merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen81 (tipe kepribadian mempengaruhi 

interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016). 

b. Interaksi sosial sebagai variabel terikat (dependen) adalah 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas.82 

 

B. Populasi, Sampel dan Responden 

1. Populasi 

 Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi 

berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia 
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memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan 

sama dengan banyaknya manusia.83 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo. Berdasarkan perhitungan penulis 

terdapat 53 siswa-siswi. 

2. Sampel 

 Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi, 

sebagai contoh (master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara 

tertentu.84 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.85  

Mengingat jumlah populasi lebih dari 30, maka teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random 

Sampling karena pengambilan anggota sampel, diambil dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.86 Maka sampel pada penelitian ini berdasarkan ketentuan 

yang dikembangan dalam tabel Nomogram Hery King dalam taraf 
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kesalahan 5% dengan jumlah populasi 53 siswa adalah 48 siswa SDN 

01 Sambilawang Bungkal Ponorogo.87 

3. Responden 

Subyek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang 

dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.88Dalam penelitian 

ini respondennya adalah siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal 

sebanyak 48 siswa.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.89 

Data merupakan hasil pengamatan dan pencatatan-pencatatan 

terhadap suatu objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang 

berupa angka-angka maupun fakta.  

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang tipe kepribadian siswa-siswi SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo sebagai variabel independen. 

2. Data tentang interaksi sosial siswa-siswi SDN 01 Sambilawang 

Bungkal Ponorogo sebagai sebagai variabel dependen. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket. 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan terbesar di wilayah 

yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan / pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet.90 

Dalam penelitian ini angket yang berupa pernyataan digunakan untuk 

memperoleh data tentang tipe kepribadian dan interaksi sosial siswa-siswi 

SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo. 

Namun dalam penelitian ini yang dijadikan objek uji coba adalah 

siswa-siswi MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. Dan untuk 

penelitiannya adalah siswa-siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal 

Ponorogo untuk diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Guttman dan 

skala Likert. Untuk variabel tipe kepribadian menggunakan skala Guttman, 

sedangkan variabel interaksi sosial menggunakan skala Likert. 

Skala Guttman adalah skala yang ingin mendapat jawaban yang tegas 

terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan, yaitu “ya-tidak”, “benar-
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salah”, “pernah-tidak pernah”, “positif-negatif”, dan lain-lain. Data yang 

diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif). 

Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dapat 

dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban yang dibuat skor tertinggi satu dan 

terendah nol.91 

Untuk mendapatkan data mengenai tipe kepribadian dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. Adapun indikator adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Variabel Tipe Kepribadian 

No.  Indikator  No. Item 

Introvert  Ekstrovert  

1. Sociability 

(Hubungan 

sosial) 

2,3,4 22,30,31 

2. Impulsiveness 

(Memperturutkan 

suara hati)  

8,9,11 23,25,26 

3. Activity 

(Aktivitas)  

1,6,7 21,24,39 

4. Risk tasking 

(Pengambilan 

risiko) 

5,13,20 12,15,18 

5. Expresiveness 

(Kemampuan 

untuk 

menyatakan) 

17,19,28 10,14,16 

6. Reflectiveveness  32,33,38 27,36,37 
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(memikirkan 

atau 

membayangkan) 

7. Responsibility 

(tanggung 

jawab)92 

34,35,41 29,40,42 

 

 Kuesioner tipe kepribadian terdiri dari 42 butir pernyataan yang 

terdiri dari 21 item introvert dan 21 item ekstrovert, dengan alternatif 

jawaban ya dan tidak. Setelah kuesioner dijawab oleh responden. 

Selanjutnya dilakukan penskoran. Untuk butir pernyataan dengan 

ketentuan skor sebagai berikut: 

a. Ya   = 1 

b. Tidak = 0  

 Sedangkan untuk pengertian Skala Likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.93 

Untuk mendapatkan data mengenai interaksi sosial, peneliti juga 

menggunakan kuesioner, yaitu angket dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Yang terterdiri dari 20 butir pernyataan. Dengan 

alternatif jawaban selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Dalam 
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penelitian ini yang dijadikan objek uji coba adalah siswa-siswi MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo dengan jumlah 25 siswa. Sedangkan untuk 

penelitian adalah siswa-siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo, 

yaitu dengan jumlah 48 siswa.  

 Adapun komponen yang diukur mengenai interaksi sosial siswa 

SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo adalah dapat dilihat dalam kisi-

kisi berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Variabel Interaksi Sosial 

Variabel  Indikator  No. Item  

 

Interaksi 

Sosial 

1. Kerjasama94  1,2,4,5,15 

2. Akomodasi 

(persesuaian)95 

6,7,8,19 

3. Persaingan 

(Competition)96  

3,11,16,17 

4. Kontraversi97  9,10,12,18 

5. Pertentangan 

(Conflict)98 

13,14,20 

  

 Jawaban setiap item instrmen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa 

kata-kata antara lain :99 
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a. Selalu  = 4  

b. Sering  = 3 

c. Kadang-kadang = 2 

d. Tidak pernah  = 1 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam skripsi.100 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.101 

Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis validitas konstruk sebab variabel dalam 

penelitian ini berkaitan dengan sikap dan objek yang abstrak tetapi 

gejalanya dapat diamati dan diukur. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung validitas instrumen adalah rumus 

korelasi product moment dengan angka kasar sebagai berikut:102 

                                                                                                                                                               
99 Sugiyono, Metode Penelitian,…., 135. 
100 Ibid., 243. 
101 Ibid., 121. 
102 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran  (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 

254. 



 

� =  � ∑ −  ∑ ∑√{� ∑ −  ∑ } {� ∑ −  ∑ } 

�  = Angka indeks Korelasi Product Moment ∑ = Jumlah seluruh nilai X  ∑ = Jumlah seluruh nilai Y ∑ = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y. 

N = Jumlah responden 

Instrumen dikatakan valid apabila skor total (rxy > r kritis 

(0,3)). Jika rxy
< 0,3 maka item dalam instrumen tersebut tidak valid dan sehingga harus 

diperbaiki atau dibuang.103 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 25 responden. Untuk variabel tipe 

kepribadian siswa-siswi dari 42 butir soal terdapat 32 butir soal 

yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 

37, 39, 41, 42. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket 

untuk uji validitas variabel tipe kepribadian siswa-siswi dapat 

dilihat pada lampiran 3. Sedangkan untuk variabel interaksi sosial 

terdapat 16 butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel 

                                                           
103 Sugiyono, Metode Penelitian,…., 179. 



 

interaksi sosial siswa-siswi dapat dilihat pada lampiran 4. Nomor-

nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini.  

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

Variabel No Soal “r” 

Hitung  

“r” 

Kritis 

Keterangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,536 0,3 Valid  

2 0,329 0,3 Valid  

3 0,387 0,3 Valid  

4 0,467 0,3 Valid 

5 0,486 0,3 Valid 

6 0,044 0,3 Drop  

7 0,479 0,3 Valid 

8 0,535 0,3 Valid 

9 0,362 0,3 Valid 

10 0,402 0,3 Valid 

11 0,482 0,3 Valid 

12 0,521 0,3 Valid 

13 0,443 0,3 Valid 

14 0,409 0,3 Valid 

15 0,149 0,3 Drop  

16 0,473 0,3 Valid 

17 0,044 0,3 Drop  



 

 

 

Tipe Kepribadian 

(X) 

18 0,345 0,3 Valid 

19 0,532 0,3 Valid 

20 0,397 0,3 Valid  

21 0,029 0,3 Drop  

22 0,406 0,3 Valid 

23 0,477 0,3 Valid 

24 0,424 0,3 Valid 

25 0454 0,3 Valid  

26 0,454 0,3 Valid  

27 0,447 0,3 Valid  

28 0,515 0,3 Valid  

29 0,181 0,3 Drop  

30 0,266 0,3 Drop 

31 0,412 0,3 Valid  

32 0,352 0,3 Valid  

33 0,371 0,3 Valid  

34 0,051 0,3 Drop  

35 0,225 0,3 Drop  

36 0,358 0,3 Valid  

37 0,370 0,3 Valid  

38 0,021 0,3 Drop  

39 0,488 0,3 Valid  

40 0,298 0,3 Drop  

Variabel  No Soal “r” “r” Keterangan 



 

Hitung  Kritis 

Tipe Kepribadian 

(X) 

41 0,442 0,3 Valid  

42 0,352 0,3 Valid  

 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

Variabel  No Soal “r” 

Hitung  

“r” 

Kritis 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaksi Sosial 

(Y) 

1 0,410 0,3 Valid  

2 0,463 0,3 Valid  

3 0,255 0,3 Drop 

4 0,431 0,3 Valid  

5 0,449 0,3 Valid  

6 0,544 0,3 Valid  

7 0,580 0,3 Valid  

8 0,459 0,3 Valid  

9 0,162 0,3 Drop 

10 0,569 0,3 Valid  

11 0,113 0,3 Drop 

12 0,567 0,3 Valid  

13 0,470 0,3 Valid  

14 0,529 0,3 Valid  

15 0,544 0,3 Valid  

16 0,494 0,3 Valid  



 

17 0,479 0,3 Valid  

18 0,106 0,3 Drop 

19 0,487 0,3 Valid  

20 0,536 0,3 Valid  

 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari 

suatu instrumen.104 Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama.105 

Pengujian reliabilitasi instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan tehnik belah dua dari Spearman Brown (split half)106 

dengan rumus di bawah ini: 

�� = . ��+ �� 

 

Keterangan: �� = reliabilitas internal seluruh rumus instrumen �� = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.107 

  

 

                                                           
104 Zainal Arifin, Evaluasi …., 258. 
105 Sugiyono, Metode Penelitian …., 173. 
106 Ibid., 185. 
107 Ibid., 186. 



 

Langkah 1 : menghitung nilai rxy dengan rumus: 

   rxy = 
� ∑ − ∑ ∑√ ∑ 2− ∑ ² ∑ 2− ∑ ²  

rxy  = 
� ∑ − ∑ ∑√ ∑ 2− ∑ 2 ∑ 2− ∑ 2  

= 
− √ − ² − ²

 

= 
−√ − −  

= √       

  = √      

= ,       

= 0, 743359528     

  = 0,743 

Langkah 2 : memasukkan rumus �� = .��+�� 

ri = 
.��+��  = 

,+ ,  

 = 
,,   

  = 0,852553069 

   = 0,852 

Setelah diperoleh angka koefisien reliabilitas, langkah 

selanjutnya adalah mengonsultasikan atau membandingkan dengan 

angka kritik atau batas minimal reliabilitas sebuah instrumen menurut 



 

Linn dan Kaplan adalah 0,7.108 Dari hasil perhitungan dapat diketahui 

nilai reliabilitas tipe kepibadian siswa MI Ma’arif Setono Jenangan 

sebesar 0,852. Kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik 

reliabilitas 0,7. Jadi “r” hitung 0,852 > 0,7. Maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.    

Sedangkan untuk variabel interaksi sosial siswa-siswi MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

rxy = 
� ∑ − ∑ ∑√ ∑ 2− ∑ ² ∑ 2− ∑ ²  

= 
− √ − ² − ²  

= 
−√ − −  

= √       

 = √     

= ,       

= 0, 84348584             

 = 0,843  

Langkah 2 : memasukan rumus �� = .��+�� 

ri = 
.��+��  = 

,+ ,  

 = 
,,   

                                                           
108 Eko Putro Widyoko, Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), 195-196. 



 

  = 0,914812805 

   = 0,915 

Setelah diperoleh angka koefisien reliabilitas, langkah 

selanjutnya adalah mengonsultasikan atau membandingkan dengan 

angka kritik atau batas minimal reliabilitas sebuah instrumen menurut 

Linn dan Kaplan adalah 0,7.109 Dari hasil perhitungan dapat diketahui 

nilai reliabilitas interaksi sosial siswa MI Ma’arif Setono Jenangan 

sebesar 0,915. Kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik 

reliabilitas 0,7. Jadi “r” hitung 0,915 > 0,7. Maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.   

2. Analisa Penelitian 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 

yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan rumus sebagai 

berikut. 

Rumus mean : Mx = 
∑ �

   

Keterangan:  

Mx       = Mean ∑ ��    = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari masing-

masing interval dengan frekuensi  

n         = Jumlah data 

Rumus  SDX  = √∑ � ′ 2 − ∑ � ′
   

                                                           
109Ibid., 195-196. 



 

Keterangan: 

SDX  =  Standar Deviasi ∑ ��′²  = jumlah perkalian antara frekuensi masing-masing interval 

dengan (x’)2   ∑ ��′   = jumlah perkalian antara frekuensi masing-masing interval 

dengan x’. �            = jumlah data 

Adapun teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 

ketiga adalah menggunakan rumus korelasi koefisien kontingensi yang 

digunakan untuk dua buah variabel yang dikorelasikan berbentuk 

kategori.110 Dalam penelitian ini untuk data tentang tipe kepribadian 

dikategorikan menjadi dua yaitu : ekstrovert dan introvert. Sedangkan 

untuk data interaksi sosial dikategorikan menjadi tiga yaitu : baik, 

sedang, kurang. 

Rumusnya : 

C = √ 22+  x2 dapat diperoleh dari ∑ ��− ����  

C = Angka Indeks Korelasi Koefisien Kontingensi. 

x2 = Angka Indeks Kai Kuadrat. 

n = Number ofccases (jumlah data yang diobservasi). 

fo = frekuensi observasi. 

ft = frekuensi teoritik, yang didapatkan dari 
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 1 2 3 Total 

1 A B C Rn1 

2 D E F Rn2 

3 G H I Rn3 

Total Cn1 Cn2 Cn3 N 

  

 Rn1 = jumlah R (row/baris) 1 

 Rn2 = jumlah R (row/baris) 2 

 Rn3 = jumlah R (row/baris) 3 

 Cn1 = jumlah C (colom/kolom) 1 

 Cn2 = jumlah C (colom/kolom) 2 

 Cn3 = jumlah C (colom/kolom) 3 

 Secara operasional analisis data tersebut dilakukan melalui tahap 

: 

a. Merumuskan Hipotesa (Ho dan Ha) 

Ha : ada korelasi yang positif antara tipe kepribadian dan 

interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016. 



 

Ho : tidak ada korelasi yang positif antara tipe kepribadian dan 

interaksi sosial siswa Sambilawang Bungkal Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016. 

b. Menyiapkan tabel perhitungan 

c. Mengubah angka indeks Korelasi Kontingensi C menjadi Angka 

Indeks Korelasi Phi, dengan rumus : φ = �√ − �2 

d. Menentukan db = n-nr dan dikonsultasikan dengan Tabel Nilai 

“r” Product Moment. Pada taraf signifikasi 5% atau 1%. 

e. Jika φ0 > , maka Ho ditolak / Ha diterima. 

Jika φ0 < , maka Ho diterima / Ha ditolak. 

f. Menarik kesimpulan. 

g. Mengkonsultasikan dengan tabel koefisien korelasi.111 

 

F. Interpretasi  

 Dari hasil perhitungan untuk mencari hubungan tipe kepribadian 

dengan interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo, 

maka diberikan interpretasi untuk mengetahui kuatnya hubungan tersebut, 

dengan menggunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Ibid., 134-135. 



 

Tabel 3.5 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 112 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Ibid., 257. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Berkat kesadaran masyarakat Desa Sambilawang akan pentingnya 

pendidikan, maka  pada tahun 1948 di Desa Sambilawang Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo mendirikan Sekolah dalam rangka 

memenuhi tuntutan masyarakat banyak, demi tercapai cita-citanya ingin 

mempunyai anak yang berkepribadian tinggi, sebab tidak mungkin 

tercapai cita-cita tersebut tanpa pendidikan.  

Dari awal didirikan hingga sekarang, SDN 01 Sambilawang Bungkal 

mengalami empat pergantian Kepala Sekolah, yaitu: Drs. Siswahdi, Drs. 

K. Sudarsono, L. Siswo Prasetyo, S.Pd, dan Hj. Jarmiati, S.Pd, M.Pd dari 

tahun 2008 sampai sekarang. 

2. Letak Geografis SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Lembaga Pendidikan SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

terletak di jalan Mayangkara Desa Sambilawang Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo. Adapun luas SDN 01 Sambilawang Bungkal 

Ponorogo yaitu 2.789 M2. 

Sebelah utara berbatasan dengan  : Desa Kwajon 



 

Sebelah timur berbatasan dengan  : Desa Wringinanom 

Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Kupuk 

Sebelah barat berbatasan dengan  : Desa Bungu 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

a. Visi Sekolah 

Unggul bidang IMTAQ, IPTEK dan Patriotisme, seni budaya dan 

berwawasan lingkungan. 

b. Misi Sekolah 

 Membina insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berbudi luhur dan berakhlak mulia. 

 Menyiapkan pribadi unggul baik akademik maupun non 

akademik. 

 Mengembangkan insan yang cinta tanah air, cinta budaya 

bangsa. 

 Mengembangkan pendidikan yang berwawasan lingkungan. 

c. Tujuan 

 Terciptanya kader bangsa yang unggul IMTAQ, IPTEK dan 

budaya. 

 Mampu meraih prestasi akademik maupun non akademik 

minimal ditingkat kecamatan. 

 Terciptanya dukungan dan yang kuat dari seluruh warga 

sekolah. 

 Terciptanya kekompakan interen antar warga sekolah. 



 

 Turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan 

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.  

4. Struktur Organisasi SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo merupakan lembaga 

pendidikan formal, untuk itu struktur organisasi sangat penting 

keberadaannya guna mempertegas tanggungjawab masing-masing 

personil sehingga program kerja yang disusun untuk mencapai tujuan 

yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. Adapun struktur SDN 

01 Sambilawang Bungkal Ponorogo dapat dilihat pada lampiran. 

5. Sarana dan Prasarana SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Sarana dan prasarana yaitu data tentang keadaan sekolah, kepala 

sekolah, guru, dan siswa-siswi. 

a. Keadaan Sekolah 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar diperlukan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang 

dimaksud adalah sesuatu yang dapat mempermudah usaha dan 

memperlancar terlaksananya program pendidikan dan pengajaran 

di SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo. Adapun sarana dan 

prasarana yang tersedia di sekolah adalah sebagai berikut : 

Ruang belajar/kelas 1-6 dalam kondisi baik, ruang kepala 

sekolah dan ruang guru berjumlah 1 dalam kondisi baik, ruang 

kegiatan berjumlah 1 dalam kondisi baik, ruang kamar mandi 

karyawan/guru berjumlah 1 dalam kondisi baik, ruang kamar 



 

mandi siswa/siswi berjumlah 3 dalam kondisi baik, lapangan 

upacara dan olahraga berjumlah 1 dalam kondisi baik, ruang 

perpustakaan berjumlah 1 kondisi baik, ruang UKS berjumlah 1 

dalam kondisi baik, ruang laboratorium IPA, ruang Bahasa 

Indonesia, ruang koperasi siswa, dan ruang kantin masih belum 

sempurna. 

b. Keadaan Kepala Sekolah 

Dalam suatu lembaga pendidikan peran kepala sekolah dan 

guru sangat penting, terutama sebagai pendidik siswa. Tugas 

utama mereka mendidik dan mengarahkan siswa-siswinya ke 

dalam kegiatan mengajar agar tercapai sarana dan tujuan yang 

telah diharapkan. 

SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo mempunyai tenaga 

pengajar sebanyak 12 orang.  

c. Kondisi Siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Secara keseluruhan siswa-siswi SDN 01 Sambilawang 

Bungkal berjumlah sebanyak 96 siswa. Kelas I sebanyak 16 siswa, 

kelas II sebanyak 11 siswa, kelas III sebanyak 16 siswa, kelas IV 

sebanyak 21 siswa, kelas V sebanyak 16 siswa, dan kelas VI 

sebanyak  16 siswa. 

6. Kegiatan SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Sebagai suatu lembaga penyelenggara pendidikan, SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo juga mempunyai kegiatan lain di 



 

luar kegiatan belajar mengajar, seperti kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka, seni Reog, dan drum band. 

B. Deskripsi Data Deskripsi Data Tentang Tipe Kepribadian dan 

Interaksi Sosial Siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek peneliti adalah siswa-

siswi kelas III, IV dan V SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

berjumlah 48 siswa/siswi. 

Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu 

tentang tipe kepribadian dan interaksi sosial. Sedangkan rumus yang 

digunakan adalah memakai rumus koefisien kontingensi.  

1. Deskripsi Data Tentang Tipe Kepribadian Siswa SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Seperti pada pembahasan sebelumnya, untuk mengetahui tentang 

tipe kepribadian siswa, peneliti menggunakan angket yang diberikan 

kepada 48 responden.  

 

 

 

 

 

 



 

Adapun hasil skoring variabel tipe kepribadian siswa SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Tipe Kepribadian Ekstrovert 

Skor Ekstrovert Frekuensi 

11 1 

10 1 

9 4 

8 6 

7 13 

6 10 

5 7 

4 4 

2 2 

N 48 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Tipe Kepribadian Introvert 

Skor Introvert  Frekuensi 

10 1 

9 2 

8 2 

7 6 

6 8 

5 5 

4 6 

3 5 

2 10 

1 3 

N 48 

 

 

 

 

 



 

2. Deskripsi Data Tentang Interaksi Sosial Siswa SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Adapun untuk mengetahui tentang interaksi sosial siswa, peneliti 

menggunakan angket yang diberikan kepada 48 responden.  

Hasil skoring variabel interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang 

Bungkal Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Interaksi Sosial 

Skor  Frekuensi 

61 3 

56 1 

55 1 

53 1 

52 3 

51 2 

50 1 

49 1 

47 2 

46 4 

45 2 

44 5 

43 4 

42 3 

41 2 

40 2 

39 3 

38 3 

37 3 

36 1 

35 1 

N 48 

 

 



 

Tabel 4.4 

Perhitungan untuk mencari Mean dan Standar Deviasi dari Variabel Skor 

Variabel Interaksi Sosial 

 

X F FX X' FX' X'2 FX'2 

61 3 183 10 30 100 900 

56 1 56 9 9 81 81 

55 1 55 8 8 64 64 

53 1 53 7 7 49 49 

52 3 156 6 18 36 324 

51 2 102 5 10 25 100 

50 1 50 4 4 16 16 

49 1 49 3 3 9 9 

47 2 94 2 4 4 16 

46 4 184 1 4 1 16 

45 2 90 0 0 0 0 

44 5 220 -1 -5 1 25 

43 4 172 -2 -8 4 64 

42 3 126 -3 -9 9 81 

41 2 82 -4 -8 16 64 

40 2 80 -5 -10 25 100 

39 3 117 -6 -18 36 324 

38 3 114 -7 -21 49 441 

37 3 111 -8 -24 64 576 

36 1 36 -9 -9 81 81 

35 1 35 -10 -10 100 100 

N 48 2165 0 -25 770 3431 

 

Dari data di atas kemudian mencari mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean 

Mx = 
∑ ��  =  = 45,1046667  

b. Mencari Standar Deviasi (SD) 

SDx = √∑ � ′ 2 − √ ∑ � ′
 



 

         = √ −  √ −
 

          = √ , − ,  

         = √ ,  

         = 8,43847731 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Tipe Kepribadian Siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 Tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui tingkat 

persentase tipe kepribadian siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal 

Ponorogo. Untuk menjawab masalah itu, maka dibuat pengelompokan 

skor dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

 Semakin tinggi skor yang diperoleh pada pernyataan ekstrovert, 

maka individu tersebut masuk dalam kategori ekstrovert. Begitu juga 

sebaliknya jika individu tersebut memperoleh skor yang tinggi pada 

pernyataan introvert, maka individu tersebut masuk dalam kategori 

introvert. 

Tabel 4.5 

Skor Kategorisasi Tipe Kepribadian 

Nama  Skor Tipe Kepribadian Kategori  

Ekstrovert Introvert  

A 7 5 Ekstrovert 

B 2 10 Introvert  

C 8 2 Ekstrovert 



 

D 9 2 Ekstrovert 

E 7 5 Ekstrovert 

F 7 3 Ekstrovert 

G 5 4 Ekstrovert 

H 8 6 Ekstrovert 

I 7 3 Ekstrovert 

Nama  Skor Tipe Kepribadian Kategori  

Ekstrovert Introvert  

J 6 4 Ekstrovert 

K 5 9 Introvert  

L 6 3 Ekstrovert 

M 8 2 Ekstrovert 

N 7 5 Ekstrovert 

O 2 7 Introvert  

P 7 6 Ekstrovert 

AA 8 5 Ekstrovert 

BB 6 4 Ekstrovert 

CC 6 2 Ekstrovert 

DD 6 3 Ekstrovert 

EE 6 2 Ekstrovert 

FF 7 6 Ekstrovert 

GG 7 2 Ekstrovert 

HH 8 6 Ekstrovert 

II 10 7 Ekstrovert 

JJ 5 2 Ekstrovert 

KK 7 6 Ekstrovert 

LL 4 6 Introvert  



 

MM 6 2 Ekstrovert 

NN 4 2 Ekstrovert 

OO 5 2 Ekstrovert 

PP 5 1 Ekstrovert 

QQ 11 1 Ekstrovert 

RR 4 5 Introvert  

SS 8 7 Ekstrovert 

TT 9 7 Ekstrovert 

UU 9 7 Ekstrovert 

AAA 7 9 Introvert  

BBB 7 8 Introvert  

CCC 6 3 Ekstrovert 

DDD 4 6 Introvert  

EEE 5 6 Introvert  

FFF 5 1 Ekstrovert 

GGG 9 7 Ekstrovert 

HHH 7 4 Ekstrovert 

III 6 4 Ekstrovert 

JJJ 7 4 Ekstrovert 

KKK 6 8 Introvert  

 

Dari pedoman tersebut diperoleh hasil seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Tipe Kepribadian Siswa SDN 01 Sambilawang 

 
No Frekuensi Kategori Persentase 

1. 38 Ekstrovert  79 % 

2. 10 Introvert  21% 

Jumlah 48 - 100 % 

 



 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa tipe 

kepribadian siswa-siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal dalam 

kategori ekstrovert dengan frekuensi sebanyak 38 responden (79%) 

dan dalam kategori introvert dengan frekuensi sebanyak 10 responden 

(21%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa bahwa 

tipe kepribadian siswa-siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal adalah 

kategori ekstrovert.  

2. Interaksi Sosial Siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 Tujuan penelitian kedua adalah untuk mengetahui tingkat 

persentase interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal 

Ponorogo.  

Adapun perhitungannya adalah: 

a. Mencari mean 

Mx = 
∑ ��  =  = 45,1046667  

b. Mencari Standar Deviasi (SD) 

SDx = √∑ � ′ 2 − √ ∑ � ′
 

         = √ −  √ −
 

          = √ , − ,  

         = √ ,  

         = 8,43847731 



 

 Dari hasil perhitungan pada bab deskripsi data, dapat diketahui 

Mx = 45,1046667 dan SDx = 8,43847731. Untuk menentukan kategori 

interaksi sosial siswa-siswi itu SDN 01 Sambilawang Bungkal 

Ponorogo baik, sedang, dan kurang, dibuat pengelompokkan skor 

dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

- Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah kategori interaksi sosial baik. 

- Skor antara Mx – 1.SDx sampai dengan Mx + 1.SDx adalah 

kategori interaksi sosial sedang. 

- Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah kategori interaksi sosial 

kurang.113 

Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

a. Mx + SD.x  = 45,1046667 + 1. 8,43847731 

= 53,54314401 = 53 

b. Mx - SD.x  = 45,1046667 - 1. 8,43847731 

= 36,66618939 = 37 

 Dari data tersebut kemudian dilakukan pengkategorian data 

berdasarkan pedoman berikut: 

- Kategori interaksi sosial baik jika nilainya > 53 

- Kategori interaksi sosial sedang jika nilainya antara 37-53 

- Kategori interaksi sosial kurang jika nilainya < 37. 

                                                           
113 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006),  



 

Dari perhitungan dengan pedoman tersebut diperoleh hasil 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Kategorisasi Interaksi Sosial Siswa SDN 01 Sambilawang 

 
No Skor Frekuensi Kategori Persentase 

1. > 53 5 Baik  10,4 % 

2. 37-53 41 Sedang  85,4 % 

3. < 37 2 Kurang  4,2 % 

Jumlah - 48 - 100 % 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa interaksi 

sosial siswa-siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal dalam kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 5 responden (10,4%) dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 41 responden (85,4%), dan dalam 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 2 responden (4,2%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa interaksi sosial 

siswa-siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal adalah kategori sedang. 

3. Analisis Korelasi Tipe Kepribadian dengan Interaksi Sosial Siswa 

SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016 

Untuk dapat mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan 

antara tipe kepribadian dengan  interaksi sosial siswa siswi SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah 

dengan menggunakan teknik perhitungan perhitungan korelasi 

koefisien kontingensi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Langkah Ke-1 : Mentabulasi nilai angket dan melakukan penskoran. 



 

Langkah Ke-2 : Dari hasil penskoran dan pengkategorian masing-

masing, langkah selanjutnya adalah memasukkan 

angka-angka tersebut kedalam tabel pengelompokkan 

berikut : 

Tabel 4.8 

Skor dan Kategori Tipe Kepribadian dan Interaksi Sosial 

No. 

Responden 

X 

Tipe Kepribadian 

Y 

Interaksi Sosial 

Skor 

Ekstrovert 

Skor 

Introvert  

Kategori  Skor  Kategori  

1 7 5 Ekstrovert 61 B 

2 2 10 Introvert  44 S 

3 8 2 Ekstrovert 47 S 

4 9 2 Ekstrovert 40 S 

5 7 5 Ekstrovert 61 B 

6 7 3 Ekstrovert 41 S 

7 5 4 Ekstrovert 46 S 

8 8 6 Ekstrovert 43 S 

9 7 3 Ekstrovert 52 S 

10 6 4 Ekstrovert 39 S 

11 5 9 Introvert  35 K 

12 6 3 Ekstrovert 39 S 

13 8 2 Ekstrovert 47 S 

14 7 5 Ekstrovert  55 B 

15 2 7 Introvert  36 K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. 

Responden 

X 

Tipe Kepribadian 

Y 

Interaksi Sosial 

Skor 

Eksrovert  

Skor 

Introvert  

 Skor 

Eksrovert  

Skor 

Introvert  

16 7 6 Ekstrovert 42 S 

17 8 5 Ekstrovert 56 B 

18 6 4 Ekstrovert 43 S 

19 6 2 Ekstrovert 37 S 

20 6 3 Ekstrovert 38 S 

21 6 2 Ekstrovert 43 S 

22 7 6 Ekstrovert 45 S 

23 7 2 Ekstrovert 53 S 

24 8 6 Ekstrovert 61 B 

25 10 7 Ekstrovert 46 S 

26 5 2 Ekstrovert 49 S 

27 7 6 Ekstrovert 44 S 

28 4 6 Introvert  46 S 

29 6 2 Ekstrovert 39 S 

30 4 2 Ekstrovert 51 S 

31 5 2 Ekstrovert 52 S 

32 5 1 Ekstrovert 38 S 

33 11 1 Ekstrovert 50 S 

34 4 5 Introvert  46 S 

35 8 7 Ekstrovert 51 S 

36 9 7 Ekstrovert 42 S 

37 9 7 Ekstrovert 52 S 

38 7 9 Introvert  44 S 

39 7 8 Introvert  44 S 



 

40 6 3 Ekstrovert 43 S 

41 4 6 Introvert  41 S 

42 5 6 Introvert  45 S 

43 5 1 Ekstrovert 37 S 

44 9 7 Ekstrovert 37 S 

45 7 4 Ekstrovert 44 S 

46 6 4 Ekstrovert 40 S 

47 7 4 Ekstrovert 42 S 

48 6 8 Introvert  38 S 

 

Tabel 4.9 

Nilai Korelasi Antara Tipe Kepribadian dengan Interaksi Sosial 

Interaksi 

Sosial 

  

Tipe Kepribadian 

Ekstrovert  Introvert Jumlah 

Baik 5 0 5 

Sedang 33 8 41 

Kurang 0 2 2 

Jumlah 38 10 48 

 

Keterangan :  

  Dari tabel nilai korelasi tersebut dapat diketahui bahwa 

siswa yang masuk pada kategori ekstrovert mempunyai interaksi 

sosial yang baik dan sedang, sedangkan siswa yang masuk pada 

kategori introvert mempunyai interaksi sosial yang sedang dan 

kurang. 



 

Langkah Ke-3  : kemudian angka-angka tersebut dimasukkan kedalam 

tabel perhitungan sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Perhitungan Koefisien Kontingensi 

Sel Fo Ft fo-ft (fo-ft)2 

�� − �� ���  

1 5 

38x5 = 

48 

3,958333333 1,041666667 1,085069444 0,274122807 

2 0 

10x5 = 

48 

1,041666667 -1,041666667 1,085069444 1,041666667 

3 33 

38x41 = 

48 

32,45833333 0,541666667 0,293402778 0,009039367 

4 8 

10x41 = 

48 

8,541666667 -0,541666667 0,293402778 0,034349593 

5 0 

38x2 = 

48 

1,583333333 -1,583333333 2,506944444 1,583333333 

6 2 

10x2 = 

48 

0,416666667 1,583333333 2,506944444 6,016666667 

    48 0   

X2= 

8,959178434 

 

Setelah tabel dipastikan terisi semua dan didapatkan nilai ∑ � −�� 2��  = X2 = 8,959178434, pembahasan dalam analisis ini, 

dapat dijelaskan dengan langkah-langkah berikut ini : 



 

Langkah 1 : Nilai harus diubah dahulu kedalam nilai koefisien 

kontingensi. 

C = √ 22+   = √ ,, +  = √ , ,   

= √ ,   = 0,396599566 

Langkah  2 : kemudian nilai C diubah kedalam angka korelasi phi 

dengan rumus : 

φ = �√ − �2 = 
,√ − , 2  = 

,√ − ,    
                 = 

,√ ,  = 
,,    

        = 0,432029571   = 0,432  

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Interpretasi 

Setelah nilai koefisien kontingensi diketahui, untuk analisis 

interpretasi yaitu : mencari db = n-r = 48-2 = 46, kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” product moment, tetapi db = 46 

tidak ada, yang mendekati db = 46 adalah db = 45. Pada taraf 

signifikasi 5% ditemukan φ = 0,432 dan φ�= 0,288 maka φ  > φ� 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, hipotesis 

dalam penelitian ini yakni terdapat korelasi positif antara tipe 

kepribadian dengan interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang 

Bungkal Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 dapat diterima. 



 

Berdasarkan analisis data dengan statistik di atas ditemukan bahwa φ  lebih besar dari pada φ�artinya, ada korelasi positif antara tipe 

kepribadian dengan interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang 

Bungkal Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan tabel 3.5 pada Bab sebelumnya, koefisien korelasi 

yang ditemukan sebesar 0,432 termasuk pada kategori sedang. Jadi 

terdapat tingkat hubungan yang sedang antara tipe kepribadian dengan 

interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016, sehingga hipotesis diterima yaitu ada korelasi 

yang signifikan antara tipe kepribadian dengan interaksi sosial siswa 

SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Pembahasan  

a. Tipe Kepribadian 

 Dari hasil analisis data ditemukan bahwa tingkat persentase 

tipe kepribadian siswa mayoritas tergolong kategori ekstrovert 

sebanyak 38 anak (79%), sedangkan siswa yang tergolong kategori 

introvert sebanyak 10 anak (21%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa bahwa tipe kepribadian siswa-siswi SDN 

01 Sambilawang Bungkal adalah dalam kategori ekstrovert. 

b. Interaksi Sosial 

Dari hasil analisis data ditemukan bahwa tingkat persentase 

interaksi sosial siswa mayoritas tergolong sedang sebanyak 41 

anak (85,4%), sedangkan dalam kategori kurang 2 anak (4,2%), 



 

dan dalam kategori baik sebanyak 5 anak (10,4%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa interaksi sosial 

siswa-siswi SDN 01 Sambilawang Bungkal adalah kategori 

sedang. 

c. Korelasi Tipe Kepribadian dengan Interaksi Sosial 

Dari hasil analisis data ditemukan bahwa ada korelasi yang 

signifikan antara tipe kepribadian dengan interaksi sosial, terdapat 

koefisien korelasi yang sedang sebesar 0,432. Sehingga Ha 

diterima yang berbunyi bahwa ada korelasi antara tipe kepribadian 

dengan interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui ada korelasi tingkat hubungan yang sedang antara tipe 

kepribadian dengan interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang 

Bungkal Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini sesuai 

dengan modul yang disusun oleh Zakiyatul Fitri bahwa tipe 

ekstrovert artinya tipe kepribadian yang suka bergaul, menyenangi 

interaksi sosial dengan orang lain, dan berfokus pada the world 

outside the self. Sebaliknya tipe introvert adalah mereka yang 

senang menyendiri, refketif, dan tidak begitu suka bergaul dengan 

banyak orang. Orang introvert lebih suka mengerjakan aktivitas 

yang tidak banyak menuntut interaksi semisal membaca, menulis, 



 

dan berpikir secara imajinatif.114 Ngalim Purwanto dalam bukunya 

juga menambahkan bahwa orang yang tergolong tipe ekstrovert 

mempunyai sifat: berhati terbuka, lancar dalam pergaulan, ramah-

tamah, penggembira, kontak dengan lingkungan besar sekali. 

Mereka mudah mempengaruhi dan mudah pula dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Sedangkan orang-orang yang bertipe introvert 

memiliki sifat-sifat: kurang pandai bergaul, pendiam, sukar 

diselami batinnya, suka menyendiri, bahkan sering takut kepada 

orang.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Zakiyatul Fitri, Modul IV (Yogyakarta :Universitas Mercu Buana, 2012), 2, diakses 28 

Februari 2016. 
115 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

150-151. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tipe kepribadian siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

mayoritas tergolong kategori ekstrovert (79%), sedangkan siswa yang 

tergolong tipe kepribadian introvert (21%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa bahwa tipe kepribadian siswa-siswi 

SDN 01 Sambilawang Bungkal adalah dalam kategori ekstrovert. 

2. Interaksi sosial siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo 

mayoritas tergolong sedang (85,4%), sedangkan dalam kategori kurang 

(4,2%), dan dalam kategori baik (10,4%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa bahwa interaksi sosial siswa-siswi SDN 

01 Sambilawang Bungkal adalah dalam kategori sedang. 

3. Terdapat korelasi antara tipe kepribadian dengan interaksi sosial siswa 

SDN 1 Sambilawang Bungkal Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 

dalam koefisien korelasi yang sedang sebesar 0,432. 

 

 



 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Kepala Sekolah  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengambil kebijakan 

demi untuk meningkatkan interaksi sosial yang ada pada diri siswa-

siswi, baik itu dengan teman sebaya, bapak/ibu guru serta masyarakat. 

2. Bagi Guru  

Untuk mengetahui tipe kepribadian yang ada pada diri siswa serta 

mengontrol hubungan atau interaksi siswa baik dengan teman sebaya 

maupun dengan bapak/ibu guru ketika dalam proses pembelajaran 

maupun diluar proses pembelajaran.  

3. Bagi Siswa Siswi 

Agar mereka mempunyai interaksi sosial yang baik sebagai bekal 

untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena sejatinya 

manusia adalah mahkluk sosial yang saling membutuhkan antara satu 

individu dengan individu lainnya. 
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