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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.01. Uji Asumsi 

5.01.01. Uji Normalitas 

            a. Harga diri 

       Uji normalitas yang didapat dalam variabel harga diri (HD) adalah 0,791

 dengan p>0,05 yang berarti penyebaran data normal.  

 b. Kecenderungan narsistik 

       Uji normalitas pada variabel kecenderungan narsistik (N) adalah 0,521

 dengan p>0,05 yang berarti penyebaran data normal. Hasil uji normalitas 

 dapat dilihat di halaman lampiran. 

5.01.02. Uji Linieritas 

         Berdasarkan hasil uji linieritas antara harga diri dengan kecenderungan    

narsistik didapatkan bahwa F liniear adalah  0,661 dengan signifikan 0,419 (p>0,01), 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linier antara harga diri dengan 

kecenderungan narsistik pada pengguna instagram. 

5.02. Uji Hipotesis 

         Melalui pengolahan data yang dilakukan menggunakan SPSS versi 16.0 

diperoleh koefisien product moment antara harga diri dengan kecenderungan 
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narsistik adalah rxy= -0,102 dengan p>0,01, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak karena tidak ada hubungan 

antara harga diri dengan kecenderungan narsistik pada pengguna instagram. 

 

5.03. Pembahasan 

         Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan korelasi 

product moment dapat disimpulkan bahwa hubungan tidak signifikan dan tidak 

berkorelasi antara harga diri dengan kecenderungan narsistik pada pengguna 

instagram.  

 Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Sedikides (2004), yang 

menyatakan harga diri berkorelasi dengan narsistik. Hal ini terjadi karena, pertama 

penelitian Sedikides dilakukan pada subyek yang mengekskpresikan narsistiknya 

secara langsung atau berhadapan langsung dengan orang lain. Pada penelitian ini 

subyek penelitian mengekspresikan diri melalui instagram maupun media sosial 

lainnya. Ekspresi kecenderungan narsistik melalui media social, dianggap suatu 

ekspresi yang normal oleh generasi ini, sehingga yang percaya diri maupun tidak 

percaya diri memberikan ekspresi yang sama.  Hal ini didasarkan pada hasil 

penelitian Biolcati (2017) mengatakan bahwa hubungan harga diri dengan narsistik 

di media sosial tidak berkorelasi dikarenakan orang dengan narsistik tinggi ataupun 

rendah maupun orang dengan harga diri yang tinggi atau rendah mereka akan tetap 

aktif di media sosial. 
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 Media sosial merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini 

(Watie, 2011). Seseorang dengan harga diri tinggi maupun rendah, menggunakan 

media sosial untuk mengekspresikan dirinya. Ekspresi diri sebagai kecenderungan  

narsistik dianggap sebagai sesuatu yang normal. Hal ini yang kemudian banyak ahli 

mengatakan bahwa generasi saat ini adalah generasi narsis (Birhoff dan 

Brailovskaia, 2018, Grubs, 2019). Hal ini juga diulas oleh Chokswi (2019) dalam 

artike di New York Times bahwa generasi saat ini, khususnya orang dengan usia 18-

25 tahun adalah generasi yang paling narsis dibanding generasi sebelumnya. 

 Temuan penelitian ini juga seirama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Vater, Noritsz, dan Reipke (2018) yang menyatakan tidak ada hubungan antara 

berbagai jenis narsisme dengan self esteem. Mereka menyatakan bahwa narsissme 

sebagai bagian dari budaya modern saat ini. Selain itu, hasil penelitian ini tidak 

berkorelasi karena hubungan antar variabel bebas dan tergantung yang tidak linier. 

 Penelitian ini juga menpaparkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan empiris 

dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel X (Harga Diri) memiliki mean 

empirik (me) 40,57 dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 32,5 dan standar deviasi 

hipotetik (SDh) sebesar 6,5, maka dapat disimpulkan bahwa harga diri subjek 

penelitian tergolong tinggi. Perhitungan empiris dari variabel Y (kecenderungan 

narsistik) memiliki mean empirik (me) sebesar 39,43 dengan mean hipotetik (Mh) 

sebesar  42,5 dan standar deviasi hipotetik (SDh) adalah 8,5, maka dapat 

disimpulkan bahwa kecenderungan narsistik dalam subjek penelitian ini adalah 

tergolong sedang. 

https://www.researchgate.net/profile/Julia_Brailovskaia
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5.04. Keterbatasan Penelitian 

         Keterbatasan penelitian ini adalah pada pengambilan data yang dilakukan 

secara accidental, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


