
PROFIL KEPRIBADIAN ETNIS TIONGHOA SUKSES 

DI KOTA SURAKARTA Muh. Yusuf A 
 

  
1 

 
  

PROFIL KEPRIBADIAN ETNIS TIONGHOA SUKSES DI KOTA 

SURAKARTA 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S-1 Psikologi 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Muhammad Yusuf Annafi 

NIM : F 100 060 102 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2011/2012 

  

 



PROFIL KEPRIBADIAN ETNIS TIONGHOA SUKSES 

DI KOTA SURAKARTA Muh. Yusuf A 
 

  
2 

 
  

 

  



PROFIL KEPRIBADIAN ETNIS TIONGHOA SUKSES 

DI KOTA SURAKARTA Muh. Yusuf A 
 

  
3 

 
  

  



PROFIL KEPRIBADIAN ETNIS TIONGHOA SUKSES 

DI KOTA SURAKARTA Muh. Yusuf A 
 

  
4 

 
  

ABSTRAK 

PROFIL KEPRIBADIAN ETNIS TIONGHOA SUKSES DI KOTA 

SURAKARTA 

Muhammad Yusuf Annafi 

Dr. Moordiningsih, M.Si., Psi. 

Abstrak.  Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang layak, mempunyai 

rumah bagus, mobil mewah, punya tabungan untuk hari tua dan lain sebagainya. 

Pemandangan seperti ini akan terlihat tidak asing ketika kita mengkaitkannya dengan 

etnis Tionghoa yang  notabene selalu berhasil dalam setiap bisnis yang dijalaninya. Hal 

ini tentulah tidak akan luput dari pengaruh kepribadian yang sudah melekat pada tiap 

individu khususnya etnis tionghoa yang terkenal tekun, ulet, jujur, hemat dan  pekerja 

keras. Akan tetapi tidak semua etnis Tionghoa mempunyai kehidupan ekonomi yang 

layak tetapi mereka merasa cukup sukses. Karena bagi sebagian orang kesuksesan itu 

tidak hanya dinilai dari materi, melainkan dari keluarga, hubungan sosial dimasyarakat, 

serta spiritualitas. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami ukuran kesuksesan bagi 

etnis Tionghoa serta untuk mengetahui karakteristik kepribadian etnis Tionghoa dibalik 

kesuksessan yang dimaknainya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini hanya 

menggunakan wawancara sebagai pengumpul data. Informan dalam penelitian ini adalah 

sepuluh orang etnis Tionghoa di kota Surakarta. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

Ukuran kesuksesan bagi etnis Tionghoa berupa kesuksesan materi, kesuksesan sosial, 

kesuksesan keluarga, dan kesuksessan skill. Pada kesuksesan materi karakteristik 

kepribadian yang sering muncul adalah faktor A, C, G, H yang tinggi dan faktor N, yang 

rendah. Artinya informan memiliki sifat supel, stabil dalam emosi, cermat, berani, jujur.  

Kemudian pada kesuksesan sosial terdapat faktor A, C, E, G, H yang tinggi dan faktor L, 

N yang rendah. Artinya informan memiliki sifat supel, stabil dalam emosi, asertif, cermat, 

berani, penuh curiga serta jujur. Lalu pada kesuksesan keluarga terdapat faktor C, E, G, H 

yang tinggi dan faktor L, N yang rendah. Ini artinya informan memiliki sifat stabil dalam 

emosi, asertif,  cermat, berani, penuh curiga, jujur. Setelah itu pada kesuksesan spiritual 

faktor yang muncul C, G yang tergolong tinggi dan faktor E, N, Q4 yang rendah. Artinya 

informan memiliki sifat stabil dalam emosi, cermat, patuh, jujur, dan rileks.  Kemudian 

yang terakhir pada kesuksesan skill terdapat faktor A, E, F, G, H, Q3 yang tinggi dan 

faktor I, N yang rendah yang artinya memiliki sifat supel, asertif, ceria, cermat, berani, 

teratur dalam melakukan sesuatu, keras kepala dan jujur. Kemudian dapat diketahui 

secara garis besar faktor kepribadian yang biasanya dimiliki pada etnis Tionghoa sukses 

adalah C, G, H yang tinggi dan N, L yang rendah. Artinya sebagian besar informan 

memiliki sifat stabil dalam emosi, cermat, berani, jujur serta penuh curiga. 

Kata kunci: Kepribadian, etnis Tionghoa, sukses. 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam menjalani kehidupan 

ini selalu ada hal yang dinamakan 

persaingan. Seseorang akan 

berkompetisi untuk mendapatkan 

sesuatu yang lebih, sehingga kadang 

kala hukum rimba dapat berlaku. 

“Siapa yang kuat dia akan bertahan, 

siapa yang cepat dia yang akan 

mendapatkan”. Tujuan mereka hanya 

satu yaitu untuk hidup lebih layak 

dari orang lain dan mempunyai 

sesuatu yang lebih dibanding orang 
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lain, dengan kata lain mereka ingin 

sukses. 

Di bawah ini terdapat 

beberapa tokoh yang bisa disebut 

telah memenangkan persaingan di 

dunia bisnis Indonesia. Mereka 

adalah orang-orang yang masuk 

kedalam list 40 orang terkaya di 

Indonesia. Yang pertama R. Budi 

dan Michael Hartono dengan 

kekayaan US$ 11 miliar. Yang kedua 

Susilo Wonowidjojo dengan 

kekayaan US$ 8 miliar. Yang ketiga 

Eka Tjipta Widjaja dengan kekayaan 

US$ 6 miliar. Yang ke empat Martua 

Sitorus dengan kekayaan US$ 3,2 

miliar. Yang ke lima Anthoni Salim 

dengan kekayaan US$ 3 miliar. 

Uniknya kelima orang terkaya ini 

berasal dari kalangan enis Tiongoa. 

Fenomena saat ini yang 

tampak nyata di masyarakat yaitu 

seringnya nilai kesuksesan seseorang 

dilambangkan dengan tingkat 

kekayaan atau kondisi finansialnya. 

Namun bila dilihat dari sisi lain, 

makna kesuksesan dari sudut 

pandang psikologi maka nilai 

kesuksesan tidak hanya diukur dari 

materi yang didapatkan dan 

dihasilkan. Dalam ilmu psikologi 

kesuksesan dapat dinilai dari sesuatu 

yang sudah diraih seseorang dalam 

tujuan hidup dan cita-citanya. Hal ini 

disebut sebagai subjective well-

being. Cita-cita dan tujuan hidup 

yang dimaksud disini mencakup 

seluruh aspek kehidupan, mulai dari 

finansial, sosial dengan teman dan 

keluarga, serta orang terdekat, 

emosional, hingga spiritual.  

Diener , Suh & Oishi (1997) 

mengemukakan bahwa kesejahteraan 

subjektif merupakan cara bagaimana 

seseorang mengevaluasi dirinya. 

Evaluasi tersebut meliputi kepuasan 

hidup, sering merasakan emosi 

positif seperti kegembiraan, kasih 

sayang serta jarang merasakan emosi 

negatif seperi kesedihan dan marah. 

 Menurut Tanadi Santoso 

(2010), dosen mata kuliah 

kewirausahaan di magister 

manajemen ITS dalam salah satu 

artikelnya berpendapat bahwa 

kesuksesan dapat dikelompokkan 

menjadi 5 area. Yang pertama adalah 

kesuksesan material. Material ini 

adalah memiliki uang banyak, 

mempunyai mobil, mempunyai 

perusahaan yang besar. Pada 

dasarnya yaitu segala hal yang 

bersifat duniawi yang disebut sebagai 

material. Berikutnya yang kedua 

adalah fisik atau 'physical', misalnya 

ingin memiliki tubuh selalu sehat, 

mempunyai tubuh yang sempurna 

dan dapat berumur panjang. “Dengan 

sehat saya bisa bekerja dengan baik”, 

dalam hal ini adalah aspek kesehatan, 

maka tubuh yang sehat ternyata bisa 

jadi adalah kesuksesan yang pertama. 

Kemudian yang ketiga adalah 

kesuksesan intelektual. Intelektual 

adalah kemampuan otak biasa, 

'intellectual capital', misalnya saya 

tidak perlu uang banyak, tapi saya 

harus pandai, saya ingin lulus S3, 

bisa jadi guru besar dan lain-lain. Ini 

yang disebut sebagai kesuksesan ke-

3, intelektual. Yang keempat adalah 

emosional. Saya ingin hubungan 

saya dengan istri dan anak-anak 

harmonis, hubungan saya dengan 

teman juga baik, semua orang 

menyukai saya, dan saya bisa 

memberikan kontribusi dalam 

keluarga saya. Jadi sukses emosional 

adalah bentuk kesuksesan yang ke-4. 

Yang terakhir, kelima adalah 

spiritual. Banyak orang merasa dekat 

dengan Tuhan sebagai hal yang 

utama. Misalnya, saya bisa 

merasakan kedamaian dalam hati 
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kita. Spiritual adalah salah satu 

bentuk kesuksesan 

(www.tanadisantoso.com/BusinessW

isdom diakses 12-10-2011). 

Usaha seseorang dalam 

mencapai cita-cita dan tujuan 

hidupnya pastilah akan ada proses 

mental atau proses psikologis yang 

menyertai. Suatu kondisi dimana 

seseorang harus berperan (role) 

sesuai dengan aturan atau norma-

norma yang berkembang di 

masyarakat sehingga akan 

mempengaruhi perilaku individu. 

Kemudian dari perilaku yang 

berdasar role tersebut akan 

terinternalisasi dalam diri individu 

dan dapat mengubah karakteristik 

kepribadian individu secara perlahan 

(human adjustment). Dengan kata 

lain kesuksesan finansial tersebut 

dapat diraih salah satu penyebabnya 

karena terdapat faktor kepribadian 

yang mendasari perilaku mereka 

sehari hari. 

Dalam sebuah penelitian 

sebelumya tentang “Perilaku Bisniss 

Pengusaha China dan Bugis 

Makassar dalam Agribisniss Di 

Makassar” dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengusaha China memiliki 

otostereotip 7 sifat signifikan yaitu, 

(1) etos kerja yang tinggi, (2) jujur, 

(3)  hemat, (4) teliti, (5) dapat 

dipercaya, (6) dapat menyimpan 

rahasia, dan (7) persatuan usaha yang 

kuat. Otostereotip pengusaha Bugis 

Makassar memiliki satu sifat 

signifikan, yakni bermoral. 

Tidak banyak masyarakat 

saat ini yang memiliki sudut pandang 

kesuksesan dari berbagai ilmu, 

asumsi masyarakat yang banyak 

muncul yaitu kesuksesan seseorang 

berbanding lurus dengan tingkat 

finansial atau kondisi ekonomi 

seseorang khususnya pada etnis 

Tionghoa di Indonesia. Berangkat 

dari fenomena yang ada dan 

mengacu pada manfaat yang 

diharapkan sehingga peneliti 

terdorong untuk mencari kebenaran 

apakah ukuran kesuksesan etnis 

Tionghoa hanya berdasar pada 

kesuksesan finansial seperti 

anggapan masyarakat selama ini, 

atau mungkin terdapat aspek lain 

yang menarik dan bisa diungkap 

lebih jauh. Untuk itu peneliti 

memilih judul Profil Kepribadian 

Etnis Tionghoa Sukses Di Kota 

Surakarta. 

TINJAUAN TEORI 

Subjective well-being (SWB) 

Pengertian SWB. 

Wangmuba (2009) 

menjelaskan bahwa subjective well-

being yaitu seseorang yang memiliki 

penilaian yang lebih tinggi tentang 

kebahagiaan dan kepuasan hidup 

cenderung bersikap sepertinya 

mereka lebih bahagia dan lebih puas. 

SWB mengacu pada bagaimana 

seseorang menilai kehidupan mereka, 

dan termasuk beberapa variabel 

seperti kepuasan perkawinan, 

kurangnya depresi, kegelisahan, 

suasana hati dan emosi positif. 

Komponen-komponen Subjective 

well-being (SWB) 

Komponen subjective well-

being menurut Diener, Suh & Oishi, 

1997) dapat dibagi menjadi dua yaitu 

komponen kognitif SWB (penilaian 

atau judgement) dan komponen 

afektif SWB (emosional) 

 

KomponenKognitif Subjective 

Well-Being. 

Menurut Van Hoorn (dalam 

Aryati, 2010) komponen kognitif 

adalah : 

“cognitive part is an information 

based an appraisal of one‟s life for 

http://www.tanadisantoso.com/BusinessWisdom
http://www.tanadisantoso.com/BusinessWisdom
http://www.tanadisantoso.com/BusinessWisdom


PROFIL KEPRIBADIAN ETNIS TIONGHOA SUKSES 

DI KOTA SURAKARTA Muh. Yusuf A 
 

  
7 

 
  

which people judge the extent to 

which their life so far measures up to 

their expectation and resembels their 

evisioned „ideal‟ life”. 

Komponen Afektif Subjectve Well-

Being. 

Secara umum komponen 

afektif SWB merefleksikan 

pengalaman dasar dalam peristiwa 

yang terjadi di daalm hidup 

seseorang. Dengan meneliti tipe-tipe 

dari reaksi afektif yang ada, seorang 

peneliti dapat memahami cara 

seseorang mengevaluasi kondisi dan 

peristiwa di dalam hidupnya (Diener, 

dkk., 2004). 

Faktor- faktor yang mem-

pengaruhi subjective well-being. 

Faktor genetik. Diener 

(2000) menjelaskan bahwa walaupun 

peristiwa di dalam kehidupan 

mempengaruhi SWB, seseorang 

dapat beradaptasi terhadap 

perubahan tersebut dan kembali pada 

set point atau level adaptasi yang 

ditentukan secara biologis. Adanya 

stabilitas dan konsistensi di dalam 

SWB terjadi karena ada peran yang 

besar dari komponen genetis, jadi 

ada sebagian orang memang lahir 

dengan kecenderungan untuk 

bahagia ada juga yang tidak. 

Kepribadian. Lykken dan 

Tellegen (dalam Gatari, 2008) 

menyatakan bahwa kepribadian 

mempunyai efek terhadap SWB saat 

itu (immediately SWB) sebesar 50%, 

sedangkan pada jangka panjangnya 

kepribadian mempunyai efek sebesar 

80% terhadap SWB, sisanya adalah 

efek dari lingkungan. Dua traits 

kepribadian yang ditemukan paling 

berhubungan dengan SWB adalah 

extravertion dan neuroticism (Pavot 

dan Diener, 2004). Extravertion 

mempengaruhi afek positif, 

sedangkan neuroticism mem-

pengaruhi afek negatif. 

Faktor demografis. Diener 

(2006) menjelaskan sejauh mana 

faktor demografis tertentu dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

subjektif tergantung dari nilai dan 

tujuan yang dimiliki seseorang, 

kepribadian dan kultur. Penjelasan 

mengenai hubungan antara faktor 

demografis dengan SWB adalah 

dengan menggunakan teori 

perbandingan sosial. Teori tersebut 

menyebutkan bahwa kepuasan 

seseorang tergantung pada apakah ia 

membandingkan dirinya dengan 

orang yang statusnya ada diatas atau 

dibawah dirinya. 

Hubungan sosial. Diener 

dan Seligman (dalam Gatari, 2008) 

menemukan bahwa hubungan sosial 

yang baik merupakan sesuatu yang 

diperluakn, tapi tidak cukup untuk 

membuat SWB seseorang tinggi. 

Artinya, hubugan sosial yang baik 

tidak membuat seseorang 

mempunyai SWB yang tinggi, 

namun seseorang dengan SWB yang 

tinggi mempunyai ciri-ciri 

berhubungan sosial dengan baik. 

Dukungan sosial. Dalam 

hubungannya dengan SWB, Walen 

dan Lachman (dalam Aryati, 2010) 

mengatakan bahwa dukungan sosial 

yang dipersepsikan dapat 

menjelaskan sebagian besar varians 

pada kepuasan hidup dan afek 

positif. 

Pengaruh masyarakat 

atau budaya. Diener (dalam Gatari, 

2008) mengatakan bahwa perbedaan 

SWB dapat timbul karena perbedaan 

kekayaan negara. Ia menerangkan 

lebih lanjut bahwa sebuah negara 

dapat menimbulkan SWB yang 

tinggi karena biasanya negara yang 

kaya menghargai hak asasi manusia, 
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memungkinkan orang yang hidup di 

sana untuk berumur lebih panjang, 

dan memberi demokrasi. 

Proses kognitif. Disposisi 

kognitif seperti harapan, 

keenderungan seseorang untuk 

optimis, dan kepercayaan bahwa 

dirinya mempunyai kendali 

ditemukan mempengaruhi SWB 

(Gatari, 2008). 

Tujuan (goals). Emmons, 

dkk (dalam Gatari, 2008) 

menyatakan bahwa mempunyai 

sebuak tujuan merupakan hal yang 

penting bagi seeorang, dan kemajuan 

terhadap pencapaian tujuan tersebut 

adalah hal yang paling penting bagi 

SWB-nya. 

Kepribadian. 
Makna kepribadian menurut 

kamus APA Psychology secara 

tekstual diartikan bahwa 

“kepribadian adalah sebuah 

konfigurasi dari karakeristik dan 

perilaku yang mencakup penesuaian 

diri individu yang unik untuk hidup, 

termasuk sifat secara umum, minat, 

dorongan, nilai, konsep diri, 

kemampuan dan pola emosi. 

Kepribadian secara garis besar 

dipandang sebagai sesuatu yang 

komplks, intergrasi yang dinamis 

atau totalitas, terbentuk dari berbagai 

dorongan, termasuk: kecenderungan 

konstitusional dan hereditas, 

kematangan fisik, training awal, 

identifikasi dengan individual dan 

kelompok yang signifikan, 

pengkondisian budaya tentang aturan 

dan nilai, pengalaman critical serta 

hubungan (APA dictionary, 2007).” 

Pengertian Kepribadian. 

Kepribadian merupakan 

suatu fariabel yang luas, dalam 

pendefinisiannya terdapat bermacam-

macam pandangan dari berbagai 

tokoh. Untuk itu akan diulas 

beberapa teori dari tokoh psikologi 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Menurut  Eysenk 

(Suryabrata: 2005). “Kepribadian 

merupakan jumlah total dari aktual 

atau potensial organisme yang 

ditentukan oleh hereditas dan 

lingkungan; ini berawal dan 

berkembang melalui interaksi 

fungsional dari sektor utama dalam 

pola perilaku yang diorganisasikan : 

sektor kognitif (intelejen), sektor 

konatif (karakter), sektor afektif 

(temperamen), dan sektor somatis 

(konstitusi).” 

Tahun 1950 Cattell 

mengemukakan definisi kepribadian. 

Beliau menyebutkan bahwa 

“kepribadian adalah sesuatu yang 

dapat memprediksi tentang apa yang 

akan dikerjakan seseorang dalam 

situasi tertentu” (Hall dan Lindzey: 

2006). 

Struktur Kepribadian. 

Dilihat dari penelitian-

penelitian yang dilakukan Eysenck, 

mereka mengarah pada satu tujuan 

utama, yaitu menemukan dimensi-

dimensi primer kepribadian. Dan 

sebagai hasil akhir dari penelitian-

penelitiannya itu, Eysenck membuat 

pencandraan mengenai introvers dan 

ekstravers yang intinya sebagai 

berikut: 

Orang-orang introvers 

neurotis itu memperlihatkan 

kecenderungan untuk mengembang-

kan gejala-gejala ketakutan dan 

depresi, ditandai kecenderungan 

obsessi mudah tersinggung, apati, 

syaraf otonom mereka labil 

(Suryabrata, 2005). 

Orang-orang ekstravers 

neurotik memperlihatkan ke-

cenderungan untuk memperlihatkan 

gejala-gejala histeris. Selanjutnya 
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mereka memperlihatkan sedikit 

energi, perhatian yang sempit, 

sejarah kerja yang kurang baik,  

hypochondris. Mereka mengaku 

mendapat kesukaran karena gagap, 

mudah terkena kecelakaan, sering 

tidak masuk kerja karena sakit, dan 

tidak puas (Suryabrata, 2005). 

Pada penelitiannya yang 

lebih lanjut, Eysenck menemukan 

bahwa disamping kedua dimensi 

dasar tersebut, ada satu dimensi lagi 

yaitu yang disebutnya psychoticism. 

Orang yang termasuk dimensi 

psikotism ini mempunyai sifat 

sebagai orang yang mempunyai 

prestasi rendah dalam penjumlahan 

angka-angka yang kontinyu, dalam 

mirror drawing asimilasinya lambat 

pada test prespektif, kurang pasti 

terhadap sikap-sikap sosial, daya 

konsentrasi rendah, ingatan kurang 

baik, cenderung membuat gerak-

gerik yang lebih besar dan menaksir 

jarak serta skor berlebihan, lambat 

dalam membaca, taraf aspirasi 

kurang sesuai dengan kenyataan 

(Suryabrata, 2005). 

Aspek-aspek yang mem-

pengaruhi kepribadian menurut 

Raymond B. Cattel, teori analisis 

faktor (Cloninger, S., 2009) meliputi: 

a) Warmth (A) 

1) Skor rendah 

Bersikap kaku, dingin, keras 

kepala, suka bersitegang , 

skeptis, dan menjauhkan diri 

dari orang lain, lebih suka 

bekerja sendiri. Menyukai 

pekerjaan yang menuntut 

ketepatan, sikap hati hati, 

pendiam, tidak ramah, 

bersifat selalu mencela, 

kritis. (Lestari & Karyani, 

2002) 

 

2) Skor tinggi 

Bersikap baik hati. Tidak 

suka repot repot. Mudah 

bekerjasama dengan orang 

lain. Memiliki perhatian 

terhadap oranglain. Hatinya 

lembut, ramah, mudah 

menyesuaikan diri. Tidak 

takut dikritik orang lain. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

b) Reasoning (B) 

1) Skor rendah 

Cenderung lambat dalam 

mempelajari sesuatu yang 

baru. Inteligensi rendah. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Cenderung cepat dalam 

memahami dan mengerti 

ide-ide baru. Inteligensi 

tinggi. (Lestari & Karyani, 

2002) 

c) Emotional Stability (C) 

1) Skor rendah 

Cenderung memiliki derajat 

frustasi yang rendah. 

Cenderung menghindarkan 

diri dari tuntutan realitas. 

Mudah menjadi emosi dan 

jengkel. (Lestari & Karyani, 

2002) 

2) Skor tinggi 

Secara emosional matang, 

stabil, dan memiliki 

pendangan yang realistik 

terhadap kehidupan.Tabah 

dalam menghadapi masalah 

emosional yang sulit. 

(Lestari & Karyani, 2002). 

d) Dominance (E) 

1) Skor rendah 

Cenderung mengalah dan 

patuh terhadap orang lain. 

Tergantung pada orang lain. 

Mudah mengakui ke-

salahannya. Merasa cemas 

terhadap cara-cara yang 
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tidak benar. Ramah, baik 

hati, suka menolong. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Bersikap tegas,   ber-

keyakinan diri, dan 

memiliki pemikiran yang 

indpenden. Bersikap 

menguasai orang lain. 

Cenderung bermusuhan atau 

melemparkan kesalahan 

pada orang lain. (Lestari & 

Karyani, 2002) 

e) Lifeliness (F) 

1) Skor rendah 

Pendiam, bersifat mawas 

diri. Pesimis, terlalu tenang, 

dan berhati-hati. Merasa 

puas dengan diri sendiri. 

Menyenangkan dan dapat 

dipercaya. (Lestari & 

Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Periang, tingkahlakunya 

aktif, terbuka dan 

mengesankan. Sifatnya 

gembira, seolah-olah tidak 

ada yang dipikirkan. Sering 

terpilih sebagai pemimpin. 

Impulsif dan cepat berubah 

tanpa diduga-duga. (Lestari 

& Karyani, 2002) 

f)  Rules-consciousness (G) 

1) Skor rendah 

Cenderung udah terombang-

ambing dalam mencapai 

tujuan. Kurang bersemangat 

dalam berusaha.    

Mengabaikan aturan-aturan. 

Superego yang lemah. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Cenderung memiliki 

karakter yang cermat. Gigih, 

keras hati dan tekun. 

Memiliki rasa tanggung 

jawab yang besar. Saleh dan 

bermoral, suka bekerja 

keras. Super ego yang kuat. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

g) Social Boldness (H) 

1) Skor rendah 

Pemalu, rendah hati,ekspresi 

diri terhambat. Kurang 

peduli dengan lingkungan 

sekitar. Kurang pergaulan. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Berjiwa sosial, pemberani, 

tindakannya spontan, 

berlebihan dalam respon-

respon emosional. Tidak 

memperhatikan hal-hal 

kecil. Mampu mengahadapi 

situasi-situasi emosional 

yang melelahkan. (Lestari & 

Karyani, 2002) 

h) Sensitivity (I) 

1) Skor rendah 

Keras hati, percaya diri. 

Cenderung bersikap praktis, 

realistik, bertanggungjawab, 

mandiri. Meragukan hal-hal 

yang subyektif dan takhayul 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Cendrung berhati lembut, 

suka berhayal, artistik, 

menuntut perhatian dan 

bantuan dari orang lain. 

Tidak sabaran, tergantung 

dan tidak praktis. (Lestari & 

Karyani, 2002) 

i) Vigilance (L) 

1) Skor rendah 

Menaruh kepercayaan 

kepada orang lain. Mudah 

menyesuaikan diri. Periang, 

tidak suka bersaing, 

perhatian terhadap orang 

lain. Anggota kelompok 

yang baik. (Lestari & 

Karyani, 2002) 
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2) Skor tinggi 

Memiliki sifat curiga. 

Kurang perhatian terhdap 

orang lain. Anggota 

kelompok yang buruk. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

j) Abstractness (M) 

1) Skor rendah 

Menaruh perhatian besar 

terhadap hal-hal yang 

praktis. Sederhana dan 

bersaharja. (Lestari & 

Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Kreatif di dalam imajinasi. 

Menaruh perhatian pada 

hal-hal yang pokok dan 

penting saja. Hidup bebas, 

pelupa dan suka melamun. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

k) Privateness (N) 

1) Skor rendah 

Jujur,  terus terang, 

sederhana, bersaharja, 

rendah hati, spontan, ikhlas, 

kadang-kadang lugu. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Halus budi bahasanya, keras 

kepala dan analitis. Tidak 

sentimentil tetapi sinis. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

l) Apprehension (O) 

1) Skor rendah 

Yakin akan dirinya, tenang. 

Tabah, dan ulet. Puas 

dengan diri sendiri. Kurang 

tanggap terhadap situasi. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Merasa takut, gelisah, dan 

khawatir. Menyalahkan diri 

sendiri. Merasa tidak bebas 

berpartisipasi dengan 

kelompok. (Lestari & 

Karyani, 2002) 

 

m) Opennes to Change (Q1) 

1) Skor rendah 

Konservatif, cenderung 

menentang dan menunda 

perubahan. Menghormati 

ide-ide tradisional. (Lestari 

& Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Suka bereksperimen, dan 

mencoba hal-hal baru. 

Liberal, toleran terhadap 

kesulitan dan perubahan. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

n) Self-Reliance (Q2) 

1) Skor rendah 

Ketergantungan pada 

kelompok, taat pada 

kelompok. Perlu dukunagn 

dari orang lain. Suka 

menjadi anggota kelompok. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Mandiri dan lebih 

menyaukai keputusan-

keputusannya sendiri. Tidak 

memerlukan dukungan dari 

orang lain. (Lestari & 

Karyani, 2002) 

o) Perfectionism (Q3) 

1) Skor rendah 

Tidak menghiraukan 

tuntutan-tuntutan sosial 

yang berlaku. Kurang teliti. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Kontrol diri yang kuat 

terhadap emosi dan tingkah 

lakunya. Memperhatikan 

reputasi sosial, sikapnya 

hati-hati, keras kepala. 

(Lestari & Karyani, 2002) 

p) Tension (Q4) 

1) Skor rendah 

Tenang, sabar, santai, tidak 

merasa frustasi. Merasa 

puas terhadap sehingga 

kadang kadang malas. 
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Apabila perasaan sangat 

tegang, hasil kerjanya 

terganggu. (Lestari & 

Karyani, 2002) 

2) Skor tinggi 

Cenderung merasa tegang 

dan gelisah. Sering merasa 

kelelahan. Dalam kelompok  

kurang tertib, tidak mem-

punyai rasa persatuan, dan 

sifat kepemimpinan. 

Perasaan kecewa ditunjuk-

kan dengan dorongan yang 

menggebu-gebu namun 

tidak smpai meledak 

(Lestari & Karyani, 2002).  

Etnis Tionghoa. 

Konsep etnis menurut 

Soekanto  (1993) dalam kamus 

sosiologi menyatakan bahwa etnis 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

suku bangsa dan ras. Sedang menurut 

Kartono dan Gulo (1987) etnis 

merupakan sekelompok orang yang 

mempunyai kebudayaan, ras, 

kebangsaan, dan agama yang sama. 

Menurut Koentjadiningrat (1980) 

etnis adalah suatu golongan manusia  

yang terikat oleh kesadarandan 

identitas internal maupun eksternal 

serta kesatuan bangsa. Studi tentang 

entis menyatakan bahwa, etnis yaitu 

sekelompok manusia yang memiliki 

kebudayaan yang sama kelihatannya 

berkembang dari aspek biologis 

kepada aspek kebudayaan untuk 

akhirnya berhenti pada aspek politik, 

yaitu peranannya dalam kehidupan 

kenegaraan (Taufik 2004). 

Informan Penelitian 

Di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tekhnik 

snowball sampling. Hal ini 

digunakan karena peneliti akan 

mengalami kesulitan jika harus 

mencari subyek penelitian ini 

seorang diri. Babbie (2010) dalam 

bukunya mengemukakan bahwa 

snowball sampling cocok digunakan 

ketika sebagian dari anggota populasi 

yang spesifik sulit untuk ditemukan 

keberadaannya. 

Tekhnik sowball sampling 

adalah suatu metode yang digunakan 

peneliti dimana peneliti 

mengumpulkan data dari sebagian 

anggota populasi yang dapat mereka 

temukan, kemudian meminta subyek 

yang telah diteliti untuk memberikan 

informasi guna menemukan anggota 

lain dari populasi yang telah mereka 

ketahui (Babbie, 2010). 

Analisis Data. 
Analisis dalam penelitian ini 

dilakukan melalui empat kegiatan 

utama, yaitu : pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(Miles & Huberman, 1992). 

Langkah-langkah analisisnya yaitu 

sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data.  

Setelah data hasil 

wawancara dan observasi telah 

terkumpulkan sesuai dengan 

tujuan masing-masing, 

kemudian data dikumpulkan dan 

dibuat dalam transkip yang 

nantinya akan dibaca, dipelajari, 

dan ditelaah oleh peneliti.  

2. Reduksi data.  

Reduksi data adalah 

proses pemilihan, pemusatan 

perhatian dan penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Proses ini berlangsung 

terus-menerus selama penelitian 

berlangsung. Reduksi data 

meliputi : meringkas data, 

mengkode, menelusur tema, 

membuat gugus-gugus.  
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Peneliti membuat 

tabulasi data dan pemberikan 

kode-kode khusus pada masing-

masing jawaban untuk meng- 

identifikasikan tema-tema yang 

muncul.  Kemudian meng-

kategorikan  tema- tema yang 

muncul. Transkip wawancara 

dan observasi yang telah dibuat 

dicari masing- masing kategori-

nya yaitu pengelompokan 

terhadap aspek yang akan 

diungkap. 

3. Penyajian data. 

Deskripsi yang diper-

oleh dibahas dengan mengaitkan 

teori-teori mengenai aspek 

kepribadian yang menunjang 

prestasi  pada etnis Tionghoa. 

Selanjutnya peneliti meng-

embangkan uraian secara 

keseluruhan dari fenomena 

tersebut sehingga menemukan 

esensi dari fenomena yang ingin 

diteliti.  

4. Penarikan kesimpulan. 

Peneliti kemudian 

memberikan penjelasan secara 

naratif mengenai esensi dari 

fenomena yang diteliti sehingga 

mampu menjawab pertanyaan 

penelitian dan mencapai tujuan 

dan manfaat penelitian ini. 

Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini dilakukan 

secara terus-menerus selama 

pengumpulan data berlangsung 

sampai pada akhir penelitian 

atau penarikan kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan analisis dan 

kategori hasil wawancara, maka 

penelitian ini menunjukkan tentang 

ukuran kesuksesan bagi etnis 

Tionghoa dan karakteristik 

kepribadian yang membentuknya. 

Hal tersebut dapat disimpulkan 

sebagai berikut:(1)ukuran kesuksesan 

bagi etnis Tionghoa. (2) aspek 

kepribadian dibalik kesuksesannya.  

Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa  ukuran 

kesuksesan bagi etnis Tionghoa lebih 

di dominasi kesuksesan materi. 

Sembilan informan (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 10) menyatakan materi sebagai 

suatu ukuran kesuksesan, meskipun 

kesuksesan materi bukan menjadi hal 

yang paling penting dalam kehidupan 

informan. Selain kesuksesan materi, 

delapan (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 

informan menyatakan bahwa sosial 

juga sebagai ukuran kesuksesan. 

Kemudian tujuh (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9) 

informan yang menyatakan bahwa 

keluarga sebagai suatu ukuran 

kesuksesan. Ditemukan juga tiga (2, 

3, 5) informan yang menyatakan 

bahwa spiritual adalah ukuran 

kesuksesan mereka, serta ada dua 

informan yang menyatakan skill (1, 

7) sebagai ukuran kesuksesannya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 

Diener (2006) kepuasan hidup secara 

global dimaksudkan untuk 

merepresentasi-kan penilaian subject 

secara umum dan reflektif terhadap 

kehidupannya. Menurut Shin dan 

Jhonson (dalam Gatari, 2008),  

kepuasan hidup secara global 

didasarkan pada proses penilaian 

dimana  seorang indidu mengukur 

kualitas hidupnya dengan didasarkan 

pada satu set kriteria yang unik yang 

mereka tentukan sendiri. Secara 

spesifik, kepuasan hidup secara 

global melibatkan persepsi seseorang 

terhadap perbandingan keadaan 

hidupnya dengan standar unik yang 

mereka punya. 

Kemudian dari tiap ukuran 

kesuksesan tersebut peneliti berhasil 

mengungkap karakteristik 

kepribadian yang menonjol dari 
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sepuluh orang informan. 

Karakteristik kepribadian yang 

menonjol dari kesuksesan materi 

antara lain : sembilan informan 

memiliki faktor G dan H yang tinggi, 

kemudian delapan orang memiliki 

faktor N yang rendah. Ditemukan 

pula tujuh orang memiliki faktor A 

yang tinggi dan faktor C yang tinggi. 

 Kemudian dari delapan 

informan yang merasa sosial sbagai 

bentuk kesuksesan, kedelapan 

informan memiliki faktor G dan H 

yang tinggi. Kemudian tujuh orang 

memiliki faktor A yang tinggi dan N 

yang rendah. Kemudian terdapat pula 

enam orang  memiliki faktor C dan E 

yang tinggi serta faktor L yang 

rendah. 

Adapun hasil temuan lain 

dari tujuh informan yang merasakan 

keluarga sebagai ukuran kesuksesan, 

seluruhnya memiliki faktor G yang 

tinggi dan faktor N yang rendah. 

Ditemukan pula enam informan 

memiliki faktor C, dan faktor H yang 

tinggi. Lalu lima informan memiliki 

faktor E  yang tinggi dan L yang 

rendah. 

Selain itu dari tiga informan 

yang sukses secara spiritual, 

seluruhnya memiliki faktor C , G 

yang tinggi serta faktor E, N, Q4 

yang rendah. Ada pula informan 

yang sukses dalam skill, keduanya 

memiliki persamaan karakter pada 

faktor A, E, F, G, H,  dan Q3 yang 

tinggi serta faktor I,dan N yang 

rendah. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasar penelitian tentang 

profil kesuksesan etnis tionghoa 

sukses di kota surakarta, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Ukuran kesuksesan bagi etnis 

Tionghoa. 

Ukuran kesuksesan bagi 

etnis Tionghoa berupa 

kesuksesan materi, kesuksesan 

sosial, kesuksesan keluarga, 

kesuksesan spiritual dan 

kesuksessan skill. 

2. Karakteristik kepribadian 

pada tiap kesuksesan. 

  

Pada kesuksesan materi 

karakteristik kepribadian yang 

sering muncul adalah faktor A, 

C, G, H yang tinggi dan faktor 

N, yang rendah. Artinya 

informan memiliki sifat supel, 

stabil dalam emosi, cermat, 

berani, jujur. 

 Kemudian pada 

kesuksesan sosial terdapat faktor 

A, C, E, G, H yang tinggi dan 

faktor L, N yang rendah. Artinya 

informan memiliki sifat supel, 

stabil dalam emosi, asertif, 

cermat, berani, penuh curiga 

serta jujur. Lalu pada kesuksesan 

keluarga terdapat faktor C, E, G, 

H yang tinggi dan faktor L, N 

yang rendah. Ini artinya 

informan memiliki sifat stabil 

dalam emosi, asertif,  cermat, 

berani, penuh curiga, jujur. 

 Setelah itu pada 

kesuksesan spiritual faktor yang 

muncul C, G yang tergolong 

tinggi dan faktor E, N, Q4 yang 

rendah. Artinya informan 

memiliki sifat stabil dalam 

emosi, cermat, patuh, jujur, dan 

rileks. 

  Kemudian yang terakhir 

pada kesuksesan skill terdapat 

faktor A, E, F, G, H, Q3 yang 

tinggi dan faktor I, N yang 

rendah yang artinya memiliki 

sifat supel, asertif, ceria, cermat, 

berani, teratur dalam melakukan 

sesuatu, keras kepala dan jujur. 
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Kemudian dapat 

diketahui secara garis besar 

faktor kepribadian yang 

biasanya dimiliki pada etnis 

Tionghoa sukses adalah C, G, H 

yang tinggi dan N, L yang 

rendah. Artinya sebagian besar 

informan memiliki sifat stabil 

dalam emosi, cermat, berani, 

jujur serta penuh curiga. 

Saran  

Berdasarkan hasil  

penelitian dan kesimpulan yang 

diperoleh selama pelaksanaan 

penelitian, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Praktis  

Bagi masyarakat agar 

bisa mengambil suatu pelajaran 

dari penelitian ini berbagai makna 

kesuksesan dan profil kepribadian 

orang yang mencapainya. 

Sehingga dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari hal-hal 

yang menunjang kesuksesan. 

2. Teoritis 

a.  Bagi Ilmuwan Psikologi. 

Bagi ilmuwan psikologi 

khususnya pada psikologi 

kepribadian diharapkan penelitian 

ini dapat menjadi kajian lebih 

lanjut khususnya yang terkait 

dengan  kesuksesan etnis 

Tionghoa. 

b.  Bagi Peneliti Selanjutnya  

Perlu diingat bahwa 

kelemahan dari penelitian ini 

adalah justifikasi kepribadian dan 

kesuksesan dilakukan oleh 

informan seorang diri sehingga 

hasilnya kurang obyektif. Untuk 

itu peneliti berharap agar peneliti 

selanjutnya dapat melakukan 

justifikasi dengan beberapa orang.  

Selain itu diharapkan 

agar penelitian ini dapat menjadi 

kajian dan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut dan lebih 

mendalam pada satu aspek 

kesuksesan. Khususnya yang 

terkait dengan kepribadian etnis 

Tionghoa. 
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