
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai peristiwa yang membuat mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo merasa paling bahagia, maka kepada responden diberikan pertanyaan terbuka sebagai 

berikut : “Tulislah peristiwa yang membuatmu paling bahagia! Jawaban responden terhadap pertanyaan ini sangat 

bervariasi. Hal ini terlihat dari kategori besar jawaban responden yang ditampilkan pada grafik 1. 

 

Gambar 1. Peristiwa yang Membuat Responden Bahagia 

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan peristiwa yang membuat paling bahagia adalah 

peristiwa yang berhubungan dengan keluarga (42,6%),selanjutnya diikuti oleh alasan peristiwa prestasi sebesar 

26,2%. Respon lain menetapkan bahwa mencintai dan dicintai sebagai peristiwa yang membuat bahagia sebesar 

7,8%, spiritualitas 7,3 %, teman 5,2 %, waktu luang 3,8 %, mendapatkan uang 2,7%, serta jawaban-jawaban lain 

sebesar 4,4 % masuk ke dalam kategori lain-lain atau “others”.  

1. Keluarga  

Kategori besar keluarga terdiri dari kategori-kategori kecil yang meliputi kategori dicintai orangtua, 

kebersamaan dengan keluarga, bertemu ibu/ayah, liburan dengan kelurga, membahagiakan keluarga, 

membahagiakan orangtua, membanggakan orangtua, membantu keluarga, memiliki keluarga harmonis dan 

bahagia, memiliki orangtua yang baik, mempunyai adik, serta selamat dari musibah.  

2. Prestasi  

Kategori prestasi meliputi kategori berguna bagi orang lain, berprestasi, cita-cita tercapai, diterima di sekolah 

yang diinginkan, juara, keinginan tercapai, lulus, memecahkan masalah, mendapat hadiah, mendapat rangking 

bagus, menemukan sesuatu, mengalahkan orang lain, nilai bagus dan sukses.  

3. Mencintai dan dicintai  

Kategori mencintai dan dicintai terdiri dari kategori kecil bertemu orang spesial, cinta, dicintai, diperhatikan, 

diterima orang lain, kebersamaan dengan orang dekat, kebersamaan dengan orang yang dicintai, memaafkan, 

serta ulang tahun.  

4. Spiritualitas  

Kategori spiritualitas merupakan kumpulan dari kategori fisik yang baik, hidup, lahir dan kelahiran, serta 

spiritualitas  

5. Teman  

Kategori teman meliputi kategori kecil bertemu orang spesial, kebersamaan dengan teman, memiliki pacar, 

serta memiliki teman. 
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C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai 
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



6. Waktu luang  

Kategori waktu luang terdiri dari kategori bercanda, bermain, liburan, serta menonton film. 

7. Uang  

Kategori besar uang, merupakan kategori yang terdiri dari satu kategori kecil yaitu kategori uang tersebut 

sendiri.  

8. Lain-lain ( others ) Kategori “others” merupakan kategori besar yang terdiri dari jawabanjawaban yang tidak 

sesuai dengan kategori yang sudah ada seperti kategori kecil beruntung, bisa makan, kebebasan, 

membahagiakan diri sendiri, serta mendapatkan kejutan dan jawaban yang tidak mewakili pertanyaan seperti 

irrelevant answer serta missing atau responden tidak menjawab pertanyaan dari aitem pertama. 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

kebahagiaan mahasiswa laki-laki dan perempuan. Peristiwa yang membuat paling bahagia bagi mahasiswa laki-

laki adalah peristiwa yang berhubungan dengan prestasi, spiritualitas, teman, dan waktu luang, sedangkan bagi 

mahasiswa perempuan adalah peristiwa yang berhubungan dengan kelurga, mencintai dan dicintai, serta uang. 

Penelitian ini merupakan penelitian awal yang masih belum secara dalam mengkaji hubungan antara sumber dan 

bentuk dukungan yang diperoleh responden terhadap pembentukan orientasi kebahagiaan. Meskipun demikian, 

penelitian awal yang dilakukan dengan metode indigenous psychology ini setidaknya mampu mengungkap 

informasi yang khas dari responden. Selain itu juga diharapkan semoga penelitian ini mampu menjadi pemicu 

untuk dilakukannya penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan menggunakan metode indigenous 

psychology sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu psikologi dan juga kemanfaatan 

bagi kemajuan dunia pendidikan serta kehidupan sosial. 

 

 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas 
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

 

Hasil Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi.  

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti 
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada 
bagian isian mitra 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian 
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Kendala utama dalam penelitian ini adalah adanya pandemi covid 19 yang membuat pengumpulan data sedikit 

terhambat.  



G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 

 

Berdasarkan hasil penelitian rencana tindak lanjut adalah dengan memperluas responden penelitian tidak hanya pada 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo tetapi juga mahasiswa di seluruh  kampus yang ada di Gorontalo  

 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya 
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. dst.  

  


