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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu memiliki golongan darahnya masing-masing. 

Golongan darah tidak hanya menjelaskan jenis darah yang dimiliki oleh 

individu, tetapi juga dapat menjelaskan kepribadiannya. Pada setiap jenis 

golongan darah O, A, B, dan AB memiliki ciri khas kepribadiannnya 

masing-masing (Nomi, 2007). 

Menurut Dermawan (2006) golongan darah merupakan informasi 

yang penting untuk mengungkapkan identitas individu secara spesifik. 

Dilihat dari sisi psikologis, masing-masing golongan darah memiliki 

perbedaan pada pembentukan perilaku dan karakteristik kepribadiannya. 

Sejak 100 tahun yang lalu sampai sekarang masih banyak individu berpikir 

bahwa golongan darah hanya merupakan bentuk identitas cairan darah 

saja. Ada 6,2 milyar penduduk dunia, golongan darah terbagi menjadi 

empat, yaitu O sebanyak 46%, A sebanyak 40%, B sebanyak 10%, dan AB 

sebanyak 4%. 

Kepribadian individu Jepang berdasarkan golongan darah yang ada 

bahwa golongan darah O berkarakter kuat, berjiwa pemimpin, berjiwa 

besar, supel, tidak mau kalah dan percaya diri, serta mempunyai sifat 

persaingan yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang 

bergolongan darah O memiliki potensi untuk menjadi pemimpin besar 
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sehingga dapat dibuktikan bahwa para perdana mentri Jepang rata-rata 

adalah individu bergolongan darah O. Toshitaka Nomi kemudian 

menyatakan bahwa individu bergolongan darah A adalah tipe kepribadian 

yang penuh dedikasi, bertanggung jawab, teliti, perfeksionis, kreatif dan 

paling artistik diantara golongan darah lainnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa orang yang bergolongan darah A sangat berpotesi 

untuk mengukir prestasi dalam bidang yang dikerjakannya. Hasil 

penelitian ini tercermin dari para karyawan Jepang dari perusahaan kecil 

maupun besar, rata-rata bergolongan darah A atau O (Nomi, 2007). 

Nomi menyatakan bahwa golongan darah B memiliki karakter 

individualis, kurang suka mengikuti aturan yang berlaku, optimis, fokus, 

berpikiran tajam, dan mempunyai jiwa yang bebas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa individu bergolongan darah B berpotensi 

mengembangkan seluruh kemampuannya dengan optimal secara 

individualistis. Hasil penelitian ini tercermin dari gambaran separuh lebih 

dari seluruh atlet berprestasi dibidang individu seperti renang, judo, dan 

gulat rata-rata bergolongan darah B. Pada golongan darah yang terakhir 

yaitu AB, Toshitaka Nomi menyatakan bahwa individu dengan golongan 

darah ini kurang dapat bertanggung jawab dan pribadi yang sangat sulit 

ditebak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perusahaan di 

Jepang membagi karyawan-karyawannya ke dalam kelompok kerja 

berdasarkan golongan darah, dan ironisnya, tidak seorangpun yang mau 
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bekerjasama dengan kelompok golongan darah AB karena dianggap tipe 

darah terburuk (Dermawan, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, masing-masing 

golongan darah memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda. Gordon 

W. Allport (dalam Suwarto, 2004) mengemukakan bahwa kepribadian 

adalah suatu organisasi psikofisik yang dinamis dari dalam diri individu, 

yang menentukan perilaku yang khas dari individu tersebut.Pada tahap 

perkembangan ini (usia 18-25 tahun), kepribadian sangat berperan saat 

melakukan interaksi di lingkungan sosialnya (Larsen dan Buss, 2002). 

Untuk itu, mahasiswa diharapkan sudah mempunyai bekal untuk 

mengelola sumber daya manusia di suatu organisasi atau pekerjaan yang 

sesuai dengan karakter kepribadian pada golongan darah masing-masing. 

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, jenis perilaku khas seseorang 

menampilkan berbagai implikasi yang perlu untuk dipertimbangkan, 

apabila seseorang berinteraksi dengan orang-orang yang sama maka 

interaksi akan lebih serasi, memuaskan, dan produktif (Bahtiar, 2010). 

Menurut Simamora (2012) manajemen sumber daya manusia 

diperlukan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, 

memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang 

diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Mulai dari memilih 

siapa saja yang memiliki kualifikasi dan pantas untuk menempati posisi 

dalam perusahaan hingga kualifikasi dapat dipertahankan bahkan 

ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sehingga, dalam perekrutan tenaga 



4 
 

 
 

kerja disebuah perusahaan, hendaknya dipertimbangkan antara karakter 

kepribadian para calon tenaga kerja dengan kriteria dan keahlian yang 

harus dimiliki oleh calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Contohnya, tenaga medis (perawat) diruang gawat darurat 

adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, tanggap darurat, 

cekatan, teliti, sabar, pantang menyerah dan tegas, karakter dengan 

keahlian khusus, pantang menyerah dan teliti terdapat pada orang-orang 

dengan golongan darah A, sedangkan karakter tanggap darurat, sabar dan 

tegas dimiliki oleh orang-orang dengan golongan darah O, sehingga yang 

paling tepat bertugas di ruang gawat darurat adalah orang-orang dengan 

golongan darah A dan O. 

Jika dalam perekrutan tenaga kerja, karakter kepribadian calon 

tenaga kerja dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan tidak 

dipertimbangkan dan tidak disesuaikan, maka akan berpotensi masalah 

seperti tidak terciptanya suasana yang menyenangkan, pelayanan kepada 

masyarakat yang kurang optimal, dan interaksi antar tenaga kerja yang 

kurang serasi sehingga akan berdampak buruk bagi produktifitas 

perusahaan itu sendiri. 

Pada mahasiswa, figur seorang ketua kelas akan berpengaruh pada 

suasana dan kelancaran kelas, maka seorang ketua kelas sebaiknya 

adalahorang yang memiliki karakter kepribadian bertanggung jawab, 

berwibawa, tegas dan bijaksana, untuk itu yang paling cocok dengan 
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karakter kepribadian tersebut adalah orang-orang dengan golongan darah 

A dan O. 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada mahasiswa 

S1 Keperawatan UMS, terdapat mahasiswa yang masih belum mempunyai 

gambaran tentang pekerjaan apa yang akan mereka jalani setelah lulus 

yang sesuai dengan golongan darah serta minat dan bakat yang tercermin 

dari karakter kepribadian masing-masing. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian tentang hubungan antara golongan darah dengan karakter 

kepribadian pada mahasiswa S1 Keperawatan UMS. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah adakah “Hubungan antara 

golongan darah dengan karakter kepribadian Pada mahasiswa S1 

Keperawatan UMS?”. 

C. Tujuan Penelitiaan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah hubungan antara golongan darah dengan 

karakter kepribadian pada mahasiswa S1 Keperawatan UMS. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui jenis-jenis golongan darah untuk membantu menentukan 

pekerjaan yang sesuai dengan karakter kepribadian yang dimiliki, 

mengetahui tipe kepribadian dari masing-masing golongan darah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep dan 

teori yang berkaitan dengan golongan darah dan karakter kepribadian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai acuan /  bahan untuk mengetahui karakteristik kepribadian 

berdasarkan golongan darah sehingga tercipta proses belajar 

mengajar yang lancar sesuai visi misi yang diharapkan. 

b. Bagi mahasiswa keperawatan 

Sebagai bacaan / referensi dalam mengenali karakter kepribadian 

sesuai dengan golongan darah masing-masing individu. 

E. Keaslian Penelitian  

1. Octavianus dan Adi, 2010 “Hubungan antara Golongan Darah 

Dengan Kepribadian Anak”. Pada penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif yang dilakukan secara cross sectional. Distribusi responden 

menurut golongan darah menunjukkan sebagian besar responden  

memiliki golongan darah B, yaitu sebanyak 13 responden (39%), 

selanjutnya golongan darah O sebanyak 11 responden (33%), golongan 

darah A sebanyak  6 responden (18%), dan AB sebanyak 3 responden 

(9%). Distribusi responden menurut tipe kepribadian sebagian besar 

adalah sanguinis yaitu sebanyak 16 responden (49%), selanjutnya 

koleris dan phlegmatis masing-masing sebanyak 7 responden (21%), 
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dan melankolis sebanyak 3 responden (9%). Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan golongan darah terhadap kepribadian. 

2. Anggraeni, 2014 “Hubungan antara golongan darah dengan penyakit TB 

Paru di Balai Pengobatan penyakit paru-paru (BP4) Purwokerto”. 

Penelitian ini menggunakan metode analitik korelasi dengan 

pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menggunakan Uji Chi-

Square dengan hasil hubungan antara golongan darah dengan penyakit 

TB paru menunjukkan nilai p = 0,433 yang berarti p value ≤ 0,05. 

Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara golongan darah dengan 

penyakit TB paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) 

Purwokerto. 


