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BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Orientasi Kancah Penelitian

Sebelum melakukan sebuah penelitian, peneliti disini perlu untuk memahami

kancah penelitian dan mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam pelaksaan

penelitian agar semua kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik. Penelitian yang

dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan antara Kepribadian Narsisistik dengan

Kecanduan Media Sosial pada Remaja. Subjek yang akan dijadikan sampel penelitian

adalah beberapa mahasiswa dan mahasiswi remaja di Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang dengan rentang usia 18 hingga 21 tahun, memiliki gadget

atau smartphone, aktif menggunakan media sosial setiap hari, menggunakan media

sosial lebih dari satu jam dan pernah menggunggah foto, video, status dan story di

media sosial.

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang merupakan perguruan tinggi swasta

yang terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang. Universitas

Katolik Soegijapranata didirikan pada tanggal 5 Agustus 1982, Universitas Katolik

Soegijapranata menyediakan berbagai program studi yang disesuaikan dengan

kebutuhan dunia saat ini. Ada delapan fakultas di Universitas Katolik Soegijapranata

yaitu Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan

Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu

Komputer, Fakultas Teknologi Pertanian, serta Fakultas Bahasa dan Seni. Jumlah

mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Katolik Soegijapranata antara 10.000-12.000

orang.

Alasan peneliti menggunakan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

sebagai kancah penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :
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1. Belum pernah ada penelitian mengenai “Hubungan antara Kepribadian Narsisistik

dengan Kecanduan Media Sosial pada Remaja”

2. Dalam pengamatan peneliti, ada permasalahan dalam penggunaan media sosial pada

mahasiswa

3. Mahasiswa sangat dekat dengan media sosial dan cenderung memiliki sifat cinta diri

sendiri yang tinggi, maka dari itu peneliti ingin mencari tahu apakah ada hubungan

antara kepribadian narsisistik dengan kecanduan media sosial

4. Adanya ijin Ka. Progdi. Sarjana Psikologi untuk melakukan penelitian di dalam

lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

B. Ijin Penelitian

Sebelum memulai pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu mengajukan

perijinan untuk pengumpulan data. Adapun perijinan ini melalui tahap-tahap sebagai

berikut :

1. Meminta ijin dari Ka. Progdi. Sarjana Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang, sebagai surat ijin penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata.

2. Kemudian surat perijinan penelitian tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2018

dengan nomor surat  2583/B.7.3/FP/V/2018.

C. Penyusunan Alat Ukur

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. Penyusunan skala

meliputi prosedur pembuatan skala, menentukan skor item, dan jumlah item. Penelitian

ini menggunakan dua skala yaitu Skala Kepribadian Narsisistik dan Skala Kecanduan

Media Sosial.

1. Skala Kecanduan Media Sosial

Skala ini dibuat berdasarkan karakteristik kecanduan media sosial yang meliputi

peningkatan intensitas waktu penggunaan media sosial yang semakin tinggi
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(tolerance), penggunaan media sosial menjadi aktivitas yang penting di kehidupan

(salience), konflik yang muncul akibat penggunaan media sosial (confflict), media

sosial digunakan sebagai sarana untuk memodifikasi suasana hati (mood

modification), dan adanya perasaan cemas, stress dan rasa yang tidak menyenangkan

ketika penggunaan media sosial dihentikan atau ditarik (withdrawal symptoms),

mencoba mengurangi atau menghentikan penggunaan media sosial tetapi gagal

(relapse). Jumlah keseluruhan item pada skala ini adalah 32 item berupa pernyataan-

pernyataan dengan perincian 23 item favorable dan sembilan item unfavorable.

Blueprint sebaran item skala kecanduan media sosial dapat dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3.

Blue print Sebaran Item Skala Kecanduan Media Sosial

Karakteristik
Kecanduan
Media
Sosial

Media
Sosial

Nomor Item
JumlahFavourable Unfavourabele

Intensitas
waktu
penggunaan
yang semakin
tinggi
(tolerance)

1, 2, 3 4 4

Penggunaan media
sosial menjadi
aktivitas yang
penting di
kehidupan
(salience)

5, 6, 7, 8, 9, 10 11,12 8

Konflik yang
muncul akibat
penggunaan media
sosial (conflict)

13, 14, 15, 16 17, 18 6

Media sosial
digunakan untuk
memodifikasi
suasana hati(mood
modification)

19, 20, 21 22 4

Berusaha mengurangi
atau menghilangkan
penggunaan media
sosial tapi gagal
(relapse)

23, 24, 25 26, 27 5

Adanya perasaan
cemas, stress dan rasa
yang tidak
menyenangkan ketika
penggunaan media
sosial dihentikan atau
ditarik (withdrawal
symptoms)

28, 29, 30, 31 32 5

Jumlah 23 9 32
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2. Skala Kepribadian Narisistik

Skala ini disusun berdasarkan 8 kriteria diagnostik kepribadian narsisistik,

yaitu perasaan hebat (grandiosa), kebutuhan untuk dipuji, kebutuhan untuk

dikagumi, keyakinan bahwadirinya khusus atau unik, eksploitatif secara

interpersonal, tidak memiliki rasa empati, sering iri atau percaya bahwa orang lain iri

kepadanya dan menunjukan perilaku yang congkak atau sombong. Skala ini terdiri

dari 35 item berupa pernyataan-pernyataan dengan rincian 23 item favorable dan 12

item unfavorable. Blueprint sebaran item dapat dilihat pada tabel 4
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Tabel 4.

Blue print Sebararan Item Skala Kepribadian Narsisistik

Karakteristik
Gangguan
Narsisistik Media
Sosial

Nomor Item Jumlah

Favourable Unfavourabele

Meyakini bahwa
dirinya adalah
terpenting (grandiosa)

1, 2, 3,4,
5

6 6

Memiliki kebutuhan
dipuji

7, 8, 9 10 4

Memiliki keyakinan
bahwa dirinya
berbeda dengan orang
lain (unik atau
khusus)

11, 12, 13 14, 15, 16 6

Memiliki kebutuhan
untuk dikagumi dan
diperlakukan secara
berlebihan

17,18,19 20, 21 5

Eksploitatif secara
interpersonal (
mengambil
keuntungan dari
orang lain
untukmencapai
tujuannya sendri)

22, 23, 24, - 3

Tidak memiliki
empati

25, 26 27, 28 4

Sering iri hati
terhadap orang lain
atau percaya bahwa
orang lain iri
kepadanya

19, 30, 31 32, 33 5

Mempunyai perilaku
congkak atau sikap
yang sombong

34 35 2

Jumlah 23 12 35
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D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

Pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur dilakukan dengan alat bantu komputer,

yaitu program statistika komputer yaitu program Statistical Packages for Social

Sciences (SPSS) v.16.0 for windows. Pengujian validitas dilakukan menggunakan

korelasi Product Moment, Part-Whole dan pengujian reliabilitas menggunakan

koefisien Alpha Cronbach.

1. Skala Kecanduan Media Sosial

Uji Validitas menggunakan analisis product Moment, kemudian hasilnya dikoreksi

penggunakan rumus Part-Whole. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas

Kecanduan Media Sosial, diperoleh hasil seluruh item yaitu 32 item valid dengan

koefisien validitas antara 0,412 sampai dengan 0,905 dengan taraf signifikansi

sebesar 0.05. Hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach

diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,971. Hasil perhitungan uji coba dapat

dilihat pada C-1

2. Skala Kepribadian Narsisistik

Data yang sudah terkumpul dari skala kecanduan media sosial menggunakan

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) v.16.0 for windows. Berdasarkan

hasiluji coba validitas kecanduan media sosial, diperoleh hasil bahwa dari seluruh

item yaitu 35 item dinyatakan valid. Item yang valid tersebut memiliki koefisien

validitas antara 0,435 hingga 0,898 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil perhitungan

uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach diperoleh koefisien reliabilitas

sebesar 0,974. Hasil perhitungan uji coba dapat dilihat pada C-2

E. Pelaksanaan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan perijinan ke beberapa pihak.

Peneliti menggunakan teknik incidental sampling dalam menentukan subjek yang akan

dibagikan skala. Dalam teknik ini, peneliti membagikan skala pada mahasiswa sesuai
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dengan kriteria secara kebetulan yang dapat digunakan sebagai sample bila mahasiswa

yang kebetulan ditemui sesuai dengan kriteria sebagai sumber data.

Dalam melakukan pengambilan data, subjek mengisi sebanyak dua skala, yaitu

Skala Kepribadian Narsisistik dan Skala Kecanduan Media Sosial. Setelah skala

tersebut diisi oleh responden, skala tersebut lalu dimasukan ke dalam tabulasi dan

dilakukan analisis uji coba sehingga dapat mengetahui item-item yang valid dan gugur.

Peneliti mengambil beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh mahasiswa

seperti Gedung Antonius, Pusat Psikologi Terapan (PPT), Gedung Albertus, Gedung

Thomas Aquinas, Perpustakaan dan Gedung Henricus Constant. Peneliti mulai

mengambil data pada Hari Senin, 7 Mei 2018 pukul 10.00 – 13.00 WIB di Gedung

Antonius dan PPT. Pada hari ini penelti menjumpai 12 orang responden. Setelah skala

tersebut diisi, skala tersebut lalu dimasukan ke dalam tabulasi. Pengambilan data yang

kedua dilakukan pada Hari Selasa 8 Mei 2018 pukul 11.00- 13.00 WIB. Responden

yang terkumpul ada 12 orang, namun dua diantaranya tidak memenuhi kriteria umur.

Dalam pengambilan data hari ini, peneliti mendapatkan 10 responden yang sesuai

dengan kriteria penelitian. Setelah skala tersebut diisi, skala tersebut lalu dimasukan ke

dalam tabulasi

Pengambilan data yang ketiga dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018

pukul 10.00 – 13.00 WIB di Selasar Gedung Thomas Aquinas.  Pada hari ini peneliti

mendapatkan  sebanyak 20 responden. Setelah skala tersebut diisi, skala tersebut lalu

dimasukan ke dalam tabulasi. Pada hari keempat, pada Hari Jumat tanggal 11 Mei 2018

pukul 13.00-15.00 peneliti berada di Gedung Henricus Constant dan bertemu dengan

teman peneliti. Peneliti mendapatkan 8 orang responden. Setelah skala tersebut diisi,

skala tersebut lalu dimasukan ke dalam tabulasi. Rincian jumlah responden dapat

dilihat pada tabel 5.
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Tabel 5.

Tabel Jumlah Responden

No Hari/Tanggal Waktu
(WIB)

Lokasi Jumlah
Subjek

1 Senin/7 Mei  2018 10.00-
13.00

Gedung
Antonius dan

PPT

12

2 Selasa/ 8 Mei  2018 11.00-
13.00

Gedung
Albertus

10

3 Rabu/ 9 Mei 2018 10.00-
13.00

Selasar Thomas
Aquinas

7

4 Rabu/ 9 Mei 2018 10.00-
13.00

Perpustakaan 13

5 Jumat/ 11 Mei 2018 13.00-
15.00

Gedung
Henricus
Constant

8

Total 50


