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Setiap orang selalu berbeda dalam keinginan, motivasi, tujuan, cita-cita, 

nilai hidup, kebutuhan, dan alasan. Demikian juga mahasiswa Psikologi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tujuan, cita-cita, dan nilai hidup yang 

berbeda-beda, karena mahasiswa psikologi mempunyai tipe kepribadian yang 

berbeda-beda. Tipe kepribadian tersebut dibagi menjadi2, tipe kepribadian 

ekstrovert dan tipe kepribadian introvert. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui tingkat 

kebermaknaan hidup (meaning of life) pada Mahasiswa Fakultas Psikologi (2) 

untuk mengetahui tipe kepribadian (ekstrovert dan introvert) mahasiswa Fakultas 

Psikologi (3) untuk mengetahui hubungan antara tipe kepribadian (ekstrovert dan 

introvert) dengan kebermaknaan hidup (meaning of life) mahasiswa Fakultas 

Psikologi. 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Psikologi angkatan 2008-2011 

dengan menggunakan  rancangan penelitian  kuantitatif  korelasi. Sampel 

penelitian diambil 15% dari 652 mahasiswa menjadi 99 mahasiwa. Pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

Mahsiswa angkatan 2008-2011, masih aktif kuliah, dan berada pada usia dewasa 

awal antara 18-25tahun. Pengambilan data menggunakan alat tes dan skala sikap 

kebermaknaan hidup.  Pada  pengolahan  data  menggunakan  Product  Moment  

Correlation dari Pearson,  dan  uji  validitas  serta  realibilitas  memakai  Alpha  

Cronbach. Pengolahan data tersebut diolah dengan program SPSS 16.0 for 

Windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kepribadian yang dominan pada 

mahasiswa psikologi adalah tipe kepribadian ekstrovert sebanyak 86 mahasiswa 

(86,87%) dan tipe kepribadian introvert sebanyak 13 mahasiswa (13,13%). 

Sedangkan pada variabel kebermaknaan hidup diperoleh  hasil bahwa tingkat 

kebermaknaan hidup mahasiswa berada dalam kategori tinggi sebesar 80,8% 

kategori sedang memiliki prosentase 18,2%, dan kategori rendah sebesar 1%. 

Pada hasil analisis data, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tipe 

kepribadian (ekstrovert dan introvert) dengan kebermaknaan hidup. karena nilai 

korelasi (rxy) adalah positif  0,187. Dengan perolehan p hitung = 0,064 > 0,05 

yang menandakan bahwa hubungan yang terjadi adalah tidak signifikan. 

 


