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ABSTRAK
Kebahagiaan merupakan hal yang sering dialami oleh seseorang, salah satunya kebahagiaan yang
dialami oleh remaja. Remaja memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Apabila tugas
perkembangan terselesaikan dengan baik maka akan tercapainya kepuasan dan kebahagiaan pada
remaja tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap
kebahagiaan (2) untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kebahagiaan yang dimoderasi
oleh openness to experience. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja usia 15-19
tahun sebanyak 191 siswa. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
menggunakan alat ukur Child and Adolescent social support scale (CASSS). The Oxford Happiness
Questionnaire (OHQ), dan The Big Five Personality Traits. Data dianalisa menggunakan moderated
regression analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa openness to experience berperan sebagai
moderator dalam pengaruh dukungan sosial terhadap kebahagiaan. (P= *: 0,027 R² = 0,038).
Kata kunci: openness to experience, kebahagiaan, dukungan sosial

LATAR BELAKANG
Remaja seringkali dihubungkan dengan mitos dan stereotip mengenai penyimpangan dan
ketidakwajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya teori-teori perkembangan yang membahas
ketidaksesuaian, gangguan emosi, dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang
dialami remaja karena perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan
lingkungan. Sebagaimana diketahui, dalam setiap fase perkembangan, termasuk pada masa remaja,
individu memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Apabila individu mampu
menyelesaikan tugas perkembangan dengan baik, maka akan mencapai kepuasan dan kebahagiaan
serta akan menentukan keberhasilan individu dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase
berikutnya. Kebahagiaan dapat membantu menanggulangi permasalahan yang mungkin dialami
remaja, karena kebahagiaan dapat menjadi anteseden stimulus berbagai keuntungan, seperti
kesehatan mental (Chaplin, Bastos, & Lowrey, 2010).
Kebahagiaan dapat memberikan motivasi, semangat, dan dorongan bagi remaja dalam menjalani
berbagai kegiatan baik disekolah maupun diluar sekolah. Remaja juga akan lebih terdorong untuk
berpikir positif, tidak berprasangka buruk, dan lebih bersikap positif terhadap orang lain dan diri
sendiri. Konsep kebahagiaan yang banyak digunakan adalah pendekatan hedonisme dan eudaimonisme,
yang merupakan konseptualisasi dari well-being atau kesejahteraan (Deci & Ryan, 2008). Penting bagi
remaja untuk meningkatkan kebahagiaan dalam hidupnya, dan ada banyak faktor yang mempengaruhi
kebahagiaan salah satunya adalah bersyukur.
Seligman (2005) berpendapat bahwa kebahagiaan hidup merupakan konsep yang mengacu pada
emosi positif yang dirasakan individu serta aktifitas-aktifitas positif yang disukai oleh individu
tersebut. Kebahagiaan hidup ini ditandai dengan lebih banyaknya afek positif yang dirasakan individu
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daripada afek negatif. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas remaja merasa
sejahtera (Berg et al., 2013).
Beberapa penelitian kebahagiaan pada remaja Indonesia menunjukkan adanya faktor internal dan
eksternal yang memberikan kontribusi pada kebahagiaan individu, khususnya remaja. Faktor internal
antara lain kebutuhan spiritual dan pencapaian pribadi sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan
keluarga, yang penuh kasih sayang dan lingkungan tempat tinggal yang tentram dan harmonis.
(Anggoro & Widhiarso, 2010; Herbyanti, 2009).
Pentingnya relasi sosial bagi kebahagiaan remaja juga ditunjukkan oleh penelitian Primasari dan
Yuniarti (2012). Dukungan sosial membantu remaja dalam menyesuaikan diri, melakukan peran sosial
seperti membina hubungan dengan teman, mencapai kemandirian secara emosional, sehingga dapat
merubah suasana hati ke arah yang lebih positif, untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif
(Demaray & Malecki, 2002). Menurut Sarafino (1994) adalah pemberian kenyamanan, kepedulian,
penghargaan, atau bantuan yang dirasakan oleh individu yang diterima dari orang lain atau
kelompoknya. Dukungan sosial membuat individu merasa nyaman, dicintai, dihargai, dan dibantu oleh
orang lain maupun suatu kelompok. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa
tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten.
Dukungan sosial adalah pemberian informasi baik secara verbal maupun non verbal, pemberian
bantuan tingkah laku atau materi yang didapat dari hubungan sosial yang akrab, yang membuat
individu merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai. Menurut Fusiler (Hartanti, 2002) dukungan sosial
dapat menimbulkan penyesuaian yang baik dalam perkembangan kepribadian individu. Dukungan
sosial sebagai informasi atau saran, bantuan nyata atau tindakan yang memiliki efek emosional yang
berguna bagi penerimanya. Dukungan tersebut biasanya diinginkan dari orang-orang yang signifikan
seperti keluarga, saudara, guru, dan teman, dimana memiliki keterlibatan yang erat.
Remaja membutuhkan dukungan sosial untuk membantu mereka dalam bersosialisasi mendapatkan
jati diri dan berkomunikasi. Faktanya kehidupan remaja disekolah paling besar dipengaruhi oleh
dukungan teman sebaya, remaja yang memiliki teman akan mampu menyesuaikan diri, merasa
berharga dan tidak bingung saat menyelesaikan masalah. Kelompok teman sebaya ini lebih banyak
berinteraksi dengan guru atau pembimbing, menjadikan mereka mampu mengekspresikan perasaan,
mampu berfikir kreatif, dan cenderung disukai oleh guru-guru mereka. Fenomena dilapangan
membuktikan bagaimana kebahagiaan remaja dipengaruhi oleh dukungan sosial/social support.
Kebahagiaan remaja didefiniskan sebagai evaluasi individu terhadap kehidupannya meliputi dimensi
penerimaan diri, tujuan hidup, personal growth, penguasaan lingkungan, hubungan sosial yang positif
dan otonomi. Remaja yang terlihat bahagia bisa diamati, memiliki emosi positif yang diekspresikan,
dan remaja mampu berinteraksi dengan baik dilingkungannya. Namun faktanya tidak semua remaja
mampu mengekspresikan apa yang mereka rasakan.
Menurut Demir dan Weitekamp (2007) kebahagiaan individu dipengaruhi oleh kepribadian sebesar
50%. Kepribadian yang dimaksudkan disini adalah Big Five Personality. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada hubungan antara kepribadian dan kebahagiaan. Agreeableness, conscientiousness, openness
to experience berkorelasi positif dengan kebahagiaan. Extraversion juga berkorelasi positif dengan
kebahagiaan. Namun perbedaannya, extraversion berkorelasi lebih kuat dengan kebahagiaan
dibandingkan yang lain.
Hal ini dikarenakan dalam setiap penelitian extraversion menunjukkan pengaruh konsisten dalam
kebahagiaan individu. Sebaliknya ada korelasi neuroticsm dan kebahagiaan. Penulis menilai bahwa
kebahagiaan tidak secara langsung dan permanent dipengaruhi oleh dukungan sosial. Melainkan ada
variable sebagai moderator atau penentu semakin tinggi atau semakin rendahnya kebahagiaan
ditentukan oleh kepribadian individu khususnya remaja.
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Tidak semua Remaja yang bahagia dapat menerima dukungan sosial yang didapatkannya secara
langsung, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan itu sendiri selain dukungan
sosial, seperti bersyukur, harga diri, penyesuaian diri, emosi positif serta tipe kepribadian yang lebih
cenderung terhadap remaja tersebut.
Hasil penelitian dan fenomena sebelumnya menerangkan bahwa Big Five Personality Trait merupakan
salah satu penentu terhadap kebahagiaan remaja dilingkungan sekolah. Dengan adanya Big Five
Personality Trait sebagai moderator kebahagiaan ini dapat menjawab persoalan terkait fenomena
remaja yang mendapatkan kebahagiaan dengan tipe kepribadian yang cenderung berbeda-beda.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kebahagiaan dan
untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kebahagiaan yang dimoderasi oleh openness
to experience.
Pada rancangan penelitian, openness to experience sebagai variabel moderasi tidak semua remaja
mendapatkan kebahagiaan secara langsung dengan dukungan sosial karena ada penyebab utama yang
menentukan tinggi rendahnya kebahagiaan remaja tersebut. Alasan kedua penulis berasumsi belum
banyak penelitian tentang openness to experience dengan kebahagiaan remaja. Karena lebih banyak
penelitian tentang subjective well-being pada remaja.
Layous dan Lyubomirsky (2005) mengusulkan Sustainable Happiness Model (SHM) sebagai upaya
untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan seseorang. Model ini menyatakan bahwa kebahagiaan secara
kausal dipengaruhi oleh tiga faktor yang telah didukung oleh penelitian dalam literatur tentang
kesejahteraan. Dalam mencapai kebahagiaan sendiri manusia mempunyai cara yang berbeda-beda
antara individu yang satu dan yang lainnya.
Sarason (2002) mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari
orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita. Dukungan sosial bukan sekedar
pemberian bantuan, tetapi yang penting adalah bagaimana persepsi individu terhadap makna dari
bantuan tersebut. Hal itu erat hubungannya dengan ketepatan dukungan sosial yang diberikan, dalam
arti bahwa orang yang menerima sangat merasakan manfaat bantuan bagi dirinya karena sesuatu yang
aktual dan memberikan kepuasan.
TINJAUAN PUSTAKA
Kebahagiaan
Menurut Seligman (2005) salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan adalah kehidupan sosial.
Individu yang berstatus sebagai siswa dengan kehidupan sosial terdekatnyaadalah lingkungan sekolah
dan teman sebaya. Dalam menghadapi tugas-tugas sekolah siswa membutuhkan dukungan sosial dari
teman sebaya, guru-guru dan orang tua. Dukungan sosial yang diterima dari teman sebaya menjadi
faktor penting bagi mereka dikarenakan lebih memahami permasalahan yang sedang dihadapi.
Diener (2005) mengungkapkan bahwa salah satu sumber yang paling penting dari kebahagiaan adalah
adanya hubungan pribadi, salah satunya yaitu dukungan sosial. Menurut House (2008) berpendapat
bahwa dukungan sosial adalah bentuk hubungan sosial yang bersifat menolong dan melibatkan aspek
perhatian, emosi, informasi, bantuan instrumen dan penilaian. Dukungan sosial sangat diperlukan
oleh siapa saja dalam berhubungan dengan orang lain demi melangsungkan hidupnya ditengah-tengah
masyarakat. Saat sesorang didukung oleh lingkungan, maka segalanya akan terasa lebih muda.
Dukungan sosial dan Kebahagiaan
Dukungan sosial menunjukkan hubungan interpersonal yang melindungi individu dari stress.
Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul
rasa percaya diri dan kompeten. Dalam hal ini seseorang yang memperoleh dukungan sosial secara
emosional merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada
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dirinya, agar individu tersebut dapat mencari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya dan
memperoleh kebahagiaan. Remaja merasa nyaman, dicintai, dihargai, dan terbantu oleh teman sebaya
atau kelompok karena Kehadiran dukungan sosial dapat berpengaruh pada perkembangan sosial
remaja, serta memberikan konstribusi pada kesejahteraan subjektif remaja (Cohen, Gottlieb, &
Underwood, 2000). Hasil Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa memiliki relasi positif (49,7%),
mendapatkan apresiasi (23,9%), menikmati waktu luang (22, 4%), dan melakukan aktifitas religious
(2.8%) merupakan factor utama bagi kebahagiaan individu dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang
yang mendukung dan membuat individu merasa bahagia adalah keluarga (66,8%) teman-teman
(20.6%), dan orang spesial (12,3%), sementara itu, individu berbagi kebahagiaan pada sahabat (47,5%),
keluarga (31,9%), and pacar (14,1%). Ketiga hasil ini memperkuat gagasan bahwa hubungan dengan
orang-orang yang signifikan memiliki konstribusi penting bagi kebahagiaan individu, khususnya remaja
(Diana Elfida, et all,. 2014).
Openess to experience sebagai moderasi Dukungan sosial dan kebahagiaan
Kepribadian merupakan prediktor yang paling kuat dan konsisten dengan pengaruhnya terhadap
kebahagiaan (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Penelitian membuktikan bahwa kepribadian
neuroticsm berkorelasi kuat dengan afek negatif, sedangkan kepribadian extraversion lebih berkorelasi
kuat dengan afek positif (Costa & Mcrae 1980, Cote & Moscowitz, 1998). Penelitian lain
menunjukkan bagaimana remaja mendefinisikan kebahagiaan dengan perilaku hedonisme/gaya hidup
bersenang-senang. Banyak penelitian dan teori yang dikemukakan oleh para ahli, salah satu teori
dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal yaitu Lewis Goldberg.
Teori Sifat kepribadian Model lima besar/Big Five Personality Traits Model tersebut terdiri dari 5
dimensi yaitu openness, conscientiounsness, extraversion, agreeableness dan neuroticsm atau disingkat
OCEAN. Setiap orang memiliki tingkat kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan seseorang khususnya
remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor misalnya kepribadian. (Lyn & Steel, 2006).
Penelitian yang dilakukan untuk mengukur hubungan kepribadian dengan kebahagiaan, ditemukan
bahwa orang yang bahagia ditandai dengan harga diri yang tinggi (Lyubomirsky, Diener & King, 2005).
Gaya hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kepribadian. Kepribadian yang dimaksud
menggunakan Big Five Personality yaitu extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticsm dan
openness to experience. Diperoleh hasil yaitu adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara
neuroticsm dengan gaya hidup hedonis, dan ada hubungan negatif signifikan antara extraversion dengan
gaya hidup hedonis. Dan ada hubungan negatif signifikan antara conscientiousness. Jadi ada hubungan
yang signifikan antara kepribadian big five dengan kebahagiaan baik itu positif maupun negatif.
Seperti dalam penelitian yang telah disebutkan bahwasanya extraversion berkorelasi signifikan positif
dengan kebahagiaan (Costa & Mcrae 1980, Cote & Moscowitz, 1998). Namun dukungan sosial tidak
berpengaruh terhadap kepribadian model big five. Karena minimnya penelitian terdahulu.
Kepribadian dapat mempengaruhi kebahagiaan remaja tergantung dengan kecenderungan tipe
kepribadian, seperti Big Five (OCEAN). Oleh karena itu penulis ingin mengetahui tipe kepribadian
mana yang menguatkan hubungan dukungan sosial dengan kebahagiaan.

Openess to experience

Dukungan sosial
(x)

Kebahagiaan (y)
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Hipotesis yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: H1: dukungan sosial berkorelasi positif
dengan kebahagiaan, H2: openness to experience berkorelasi positif dengan kebahagiaan, H3: openness
to experience sebagai moderator pengaruh dukungan sosial terhadap kebahagiaan.
METODE PENELITIAN
Partisipan
Subjek penelitian adalah Siswa Kelas 3 SMA Taruna Nala Malang. Sesuai tujuan penelitian ini, jumlah
subjek penelitian terdiri dari siswa dan siswi yang totalnya berjumlah 191. Dengan rentan usia 15-19
tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis moderated regression
analysis. Penelitian dirancang dan diujikan sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini
mencoba menyajikan bagaimana openness to experience sebagai variabel yang memprediksi pengaruh
dukungan sosial terhadap kebahagiaan.
Instrumen
Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Yaitu teknik pengambilan sampling
dengan acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi (Sugiyono, 2013). Teknik selanjutnya
dilakukan identifikasi berdasarkan urutan bukan sesuai absensi tetapi urutan nomor baris. Kemudian
subjek mengisi data demografis dan dilanjutkan dengan skala. Penelitian ini menggunakan tiga skala
yaitu skala Big Five Personality inventory, skala Social Support dan skala Happiness.
Analisis Data
Analisis data menggunakan Moderated Regression Analysis dengan SPSS 2.0 untuk mengetahui
pengaruh antar variabel dan peran variabel moderator pada pengaruh dukungan sosial terhadap
kebahagiaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan uji hipotesis, hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kebahagiaan R = 0,037 P= 0,027. Sedangkan uji pada variabel moderator
(Openness to experience) menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai P= 0,027.
Variabel
Social support
Openess To experience
Social support x Openess to experience

B
0,231
-0,004
0,029

P
0,007
0,966
0,027

R

0,038

Hasil uji statistik yang terdapat pada table diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan dukungan sosial terhadap kebahagiaan (B= 0,231 P= 0,007); sedangkan pada pengaruh
openness to experience terhadap kebahagiaan, menunjukkan hasil yang tidak signifikan (B= -0,004
P=0,966). Nilai beta ditunjukan untuk melihat kuat atau lemahnya hubungan antar variabel.
Setelah dimasukkan variabel moderator maka menunjukkan hasil, dukungan sosial terhadap
kebahagiaan memiliki nilai (B= 0,029 dan P= 0,027), Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ada hubungan
positif dan signifikan sehingga dengan adanya variabel moderasi, memberikan sedikit sumbangsih
untuk memperkuat pengaruh dukungan sosial terhadap kebahagiaan.
Hasil penelitian terdahulu menunjukkan dukungan sosial sangat berkontribusi untuk hal yang positif
terhadap penyesuaian dan pengembangan pribadi dan mengurangi efek stress. Hasil penelitian lainnya
bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri
pada (Maya, 2005). Data pada laporan penelitian yang digunakan masih beragam, sehingga perlu
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diolah kembali dengan cara merangkum dan mengambil intisari dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial
dengan kepercayaan diri (Khusnia dkk, 2010). Kondisi ini dijelaskan oleh Sarafino (2006) bahwa
berinteraksi dengan orang lain dapat memodifikasi atau mengubah persepsi individu mengenai
kejadian negatif menjadi positif.
Penelitian lain yang dilakukan oleh (Herbyanti, 2009) menemukan bahwa makna kebahagiaan pada
remaja di daerah abrasi adalah kebahagiaan apabila berada dalam sebuah keluarga yang utuh dengan
kasih sayang serta berada dalam lingkungan yang tentram dan harmonis, memiliki fasilitas yang
tercukupi, memiliki harapan yang tercapai serta memiliki kesehatan. Faktor yang mempengaruhi
kebahagiaan pada remaja adalah memiliki optimis dan berusaha, mendapatkan dukungan, bisa
membahagiakan orang tua, kebersamaan dalam keluaga serta kesehatan. Kesedihan yang dirasakan
remaja di daerah abrasi adalah kecewa, takut masa depan tidak tercapai serta berpisah dengan orang
dekat.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dikelompokkan menurut (Hills & Argyle,
1998) terbagi menjadi 7 faktor sebagai berikut: Kepuasan hidup, Effikasi diri, sociability atau empati,
positive outlook, well-being (kesejahteraan), icheerfulness dan self-esteem. Individu yang memiliki
diantara 7 faktor ini tergolong bahagia. Ada banyak hasil penelitian yang menyatakan hal yang sama,
yaitu bahwa harga diri memiliki korelasi yang kuat dengan kebahagiaan. Individu dengan harga diri
yang tinggi memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang memiliki
harga diri yang rendah (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003; Purnama, 2007; Farzaee,
2012; Gray, Chamratrithirong, Pattaravanich, & Prasartkul, 2013).
Menurut Diener (2005) salah satu sumber yang paling penting dari kebahagiaan adalah adanya
hubungan pribadi yaitu persahabatan, pernikahan, keintiman, dan dukungan sosial. Sejalan dengan
yang diungkapkan oleh Seligmen (2005) salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan adalah
kehidupan sosial. Individu berstatus sebagai siswa/mahasiswa kehidupan sosialnya adalah lingkungan
keluarga atau lingkungan teman sebaya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMA Taruna Nala pada siswa yang memiliki kepribadian
openness to experience. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh negatif yang signifikan antara
openness to experience yang memoderasi dukungan sosial terhadap kebahagiaan. Ada satu yang benarbenar membuktikan adanya pengaruh dengan kebahagiaan yaitu openness to experience nilai yang
diperoleh sangat signifikan artinya siswa yang berkepribadian openness to experience yang
mendapatkan dukungan sosial bisa memperoleh kebahagiaan yaitu Opennes to experience.
Adapun penelitian-penelitian yang membahas hasil yang berbeda dari yang peneliti dapatkan tentang
pengaruh big five terhadap kebahagiaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Furnham (2003) bahwa
extraversion berhubungan positif dengan kebahagiaan. Sedangkan sebaliknya peneliti menemukan
hubungan positif yang tidak signifikan dengan kebahagiaan pada siswa SMA Taruna Nala. Berbeda
dengan penelitian yang mendukung bahwa kepribadian opennes to experience berhubungan positif dan
signifikan dengan kebahagiaan sama dengan peneliti menemukan siswa di SMA Taruna Nala
memperoleh kebahagiaan tergantung pada kepribadian openness to experience. Dimensi-dimensi
lainnya memiliki hubungan positif yang tidak signifikan selain kepribadian openness to experience.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Kesimpulan
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara
variabel dukungan sosial terhadap variabel kebahagiaan pada siswa di SMA Taruna Nala Malang.
Artinya remaja yang mendapatkan dukungan sosial tinggi maka akan semakin bahagia. Sedangkan pada
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variabel moderator atau openness to experience menghasilkan hubungan signifikan yang artinya,
Semakin meningkatnya dukungan sosial akan memberikan dampak kebahagiaan yang tinggi pada siswa
dengan kepribadian openness to experience.
Implikasi
Peneliti menyarankan atau merekomendasikan agar peneliti selanjutnya lebih expert dengan
menemukan dimensi-dimensi dalam big five selain openness to experience yang berpengaruh terhadap
kebahagiaan. Karena peneliti ini menggunakan subjek yang banyak namun kurang kondisional jadi
hasil penelitian bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya dalam proses pengambilan data.
Peneliti menyadari dalam pelaksanaan masih terdapat banyak kekurangan mulai dari pengisian data
responden, banyak responden yang mengisi asal kuisioner, dan juga dari penyusunan pernyataan
didalam skala sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian.
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