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BAB V

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data Skala Kecanduan Media Sosial dan Skala Kepribadian

Narsisistik pada remaja dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment dari Pearson untuk mengetahui

hubungan antara kecanduan media sosial dengan Kepribadian Narsisistik pada remaja.

Uji normalitas dan dan uji linearitas akan dilakukan terlebih dahulu sebelum uji

hipotesis.

A. Uji Asumsi

Uji asumsi meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan

untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data kedua variabel dan untuk

menguji apakah data yang diperoleh representative terhadap populasi. Sedangkan uji

linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear antara

kedua variabel.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh dari penelitian

berasal dari populasi yang normal. Pengujian normalitas menggunakan

Kolmogrov-Smirnov Z. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikansi

lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, diperoleh hasil

sebagai berikut :

a. Kecanduan Media Sosial

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan  uji Kolmogrov-

Smirnov. Uji normalitas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z ( K-S-Z )

sebesar 0.902 dengan p > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan

bahwa skor kecanduan media sosial berdistribusi normal.
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b. Kepribadian Narsisistik

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakam uji Kolmogrov-

Smirnov. Uji normalitas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z ( K-S-Z )

sebesar 1,185 dengan p > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan

bahwa skor kepribadian narsisistik berdistribusi normal. Hasil uji normalitas

dapat dilihat di lampiran D-1

2. Uji Linearitas

Hasil uji linearitas yang dilakukan menunjukan adanya hubungan yang linear

antara variabel X dan Y, yaitu antara variabel kecanduan media sosial dan

kepribadian narsisistik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi dari

Flinear sebesar 112.469 (p < 0,05) yang berarti bahwa hubungan antara kecanduan

media sosial dengan kepribadian narsisistik pada remaja adalah hubungan linear.

Hasil uji linearitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk

menguji hubungan Kepribadian Narsisistik dengan Kecanduan Media Sosial pada

remaja, digunakan teknik korelasi product moment dengan menggunakan program

Statiscal Packages for Social Sciences (SPSS) v.16.0 for windows. Hasil uji

korelasi product moment adalah sebesar rxy = 0,837 (p < 0,01). Hasil tersebut

menunjukan bahwa adanya korelasi positif dan sangat signifikan antara

kepribadian narsisistik dengan kecanduan media sosial pada remaja. Semakin

seorang remaja memiliki kepribadian narsisistik, maka semakin tinggi pula

kecanduannya pada media sosial dan sebaliknya. Dengan demikian hal ini

menunjukan hipotesis penelitian diterima. Hasil uji korelasi selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran E.
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B. Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa

hipotesis yang diajukan, yaitu ada hubungan positif antara kepribadian narsisistik

dengan kecanduan media sosial pada remaja diterima. Hal ini ditunjukan dengan rxy

= 0,837 (p < 0,01). Pada Kecanduan media sosial didapati Mh sebesar 80, SDh

sebesar 16 dan Me sebesar 95,8. Sedangkan untuk  kepribadian narsisistik didapati

Mh sebesar 87,5 , SDh sebesar 17,5 dan Me sebesar 99,4. Berdasarkan nilai tersebut,

dapat disimpulkan bahwa antara kecanduan media sosial dan kepribadian narsisistik

sama-sama sedang dan bermakna tidak terlalu berbahaya.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepribadian narsisistik dapat

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecanduan media sosial pada remaja.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin seseorang memiliki kepribadian

narsisistik maka kecanduan pada media sosialnya semakin tinggi, demikian

sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreassen

dkk. (2017) yang berjudul The Relationship Between Addictive Use of Social Media,

Narcissism, And Self-Esteem: Findings from a large national survey, yang

mendapati hasil bahwa ada hubungan positif antara kecanduan media sosial dan

kepribadian narsisistik khususnya pada seorang individu yang memiliki usia rendah

seperti siswa atau mahasiswa.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Casale dan Fioravanti (2018) yang

menyatakan bahwa narsisitik tampak berkaitan dengan tingkat kecanduan Facebook.

Di tingkat bivariat, ditemukan bahwa semakin tinggi kebutuhan untuk dikagumi

maka tingkat kecanduan Facebooknya semakin tinggi. Promosi diri sangat penting

bagi seseorang yang memiliki kepribadian narsisitik pada Facebook. Di sisi lain,

Davenport dkk. (dalam Casale & Fioravanti, 2018) mengatakan jika narsisis tampak
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(grandiosa) umumnya melihat diri mereka sebagai seseorang yang mampu

memproyeksikan citra yang sempurna kepada orang lain.

Media sosial berupa lebih disukai oleh narsisistik karena menyediakan

kesempatan untuk memuaskan kebutuhan untuk dikagumi dan memiliki banyak

relasi luas.  Menurut Morf dan Rhodewalt ( dalam Casale & Fioravanti, 2018),

media sosial dijadikan sarana oleh para individu yang memiliki kepribadian

narsisistik untuk membangun dan memelihara citra diri yang dipertimbangkan

dengan hati-hati agar terlihat sempurna.

Penelitian meta-analisis Liu dan Baumeister (2016), menunjukkan ada

hubungan positif antara narsisisme tampak dan jumlah total teman Facebook (FB)

dan seberapa sering pengguna melakukan update status dan mengunggah foto yang

menarik. Dengan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi seseorang biasanya

dilatar belakangi rasa ingin diperhatikan oleh orang lain, kurangnya dukungan sosial

dan fasilitas penggunaan media sosial yang sempurna dapat menunjang penampilan

dan aktivitas khususnya di dunia maya.

Dalam penelitian Buffardi dan Campbell (2008) yang berjudul Narcissism

and Social Networking Web Sites, menyimpulkan bahwa saat ini interaksi dan

presentasi diri di Internet adalah suatu hal yang lazim. Hasil dalam penelitiannya

mengenai sifat narsisme yang diungkapkan pada jaringan sosial menunjukan bahwa

narsis bertindak, menggambarkan, mengekspresikan diri mereka sendiri dan

dianggap bahwa media sosial mirip dengan cara mereka berperilaku dalam

kehidupan nyata.

Seseorang yang memiliki kepribadian narsisistik juga memiliki kecanduan

pada media sosial. Seseorang yang memiliki kepribadian narsisistik selalu ingin

dianggap eksis, senang dipuji, mencari perhatian dan menganggap dirinya lebih

unggul dari orang lain. Untuk memenuhi hal tersebut,  media sosial dianggap

sebagai sebuah sarana untuk menyalurkan atau menumpahkan ambisi (ego) dan
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kebutuhannya untuk dikagumi agar dapat memenuhi kepuasan pribadianya dengan

penggunaan media sosial yang tinggi (kecanduan media sosial). Pujian akan

digunakan sebagai reinforcement positif untuk semakin intens atau tinggi dalam

menggunakan sarana media sosial dengan mengunggah foto, video, status dan story.

Dalam hal ini, media sosial  sebagai sebuah setting yang  nyaman untuk memenuhi

segala kebutuhan seseorang yang memiliki kepribadian narsisistik dengan

mendapatkan simpati, komentar postif dan like. Penelitian ini belum sempurna,

masih terdapat kekurangan seperti pada pengisian skala, subjek mungkin masih

dipengaruhi oleh social desirability sehingga cenderung terpengaruh dengan nilai-

nilai atau norna-norma sosial di masyarakat.


