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Remaja merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan 
orang lain untuk memanusiakan dirinya. Remaja ingin dicintai, ingin diakui dan dihargai. 
Remaja hidup dalam lingkungan sosial tertentu yang akan mempengaruhi perkembangan 
emosinya. Kemampuan bersosialisasi para siswa tidaklah sama antara individu yang 
bertipe kepribadian ekstrovert dengan individu yang bcrtipe kepribadian introvert, 
dimana seorang siswa yang berkepribadian ekstrovert akan menunjukkan kemampuan 
bersosialisasi yang lebih baik, dari pada siswa yang berkepribadian introvert. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan melihat apakah ada perbedaan kemampuan bersosialisasi remaja yang memiliki tipe 
kepribadian ekstrovert dan introvert di SMA Swasta Yayasan Teladan Binjai. 

Penelitian ini menggunakan skala kemampuan bersosialisasi dan skala tipe 
kepribadian. Sampel yang digunakan adalah I 50 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purposive Random Sampling. 

Hasil dari penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan kemampuan 
bersosialisasi yang sangat signifikan ditinjau dari tipe kepribadian. Hasil ini diketahui 
dengan melihat nilai atau koefisien perbedaan Anava F = 29,262 dengan koefisien 
signifikansi 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,010. 
Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan, yang berbunyi "ada perbedaan 
kemampuan bersosialisasi ditinjau dari tipe kepribadian, diterima". 

Selanjutnya dengan melihat nilai rata-rata diketahui bahwa siswa yang bertipe 
kepribadian ekstrovert memiliki kemampuan bersosialisasi yang lebih baik dengan nilai 
rata-rata 68,315 dibandingkan dengan siswa yang bertipe kepribadian introvert dengan 
nilai rata-rata 59,413. 

Secara umum, para siswa SMA Swasta Yayasan Teladan Binjai memiliki 
kemampuan bersosialisasi yang tergolong sedang, sebab mean atau nilai rata-rata empirik 
dengan hipotetik selisihnya tidak melebihi bilangan SD sebesar 7,975423. Mean atau 
nilai rata-rata empirik yang diperoleh adalah 64,462 sedangkan mean hipotetiknya adalah 
60. 
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