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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Pada bab sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk 

alat ukur kecanduan media sosial, FOMO, dan kontrol diri dan hasilnya 

menyatakan bahwa ketiga alat ukur tersebut dapat digunakan pada penelitian ini. 

Selanjutnya sebelum uji hipotesis dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. Terdapat 

dua tahap uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan sebelum analisis data dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah distribusi penyebaran data normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Komolgrov-

Smirnov Test pada program Statistical Packages for Social Science (SPSS). 

Acuan yang dipakai adalah dengan menetapkan nilai p>0,05 untuk 

mengetahui normal tidaknya sebaran data. Hasil uji normalitas 

menunjukkan distribusi data yang normal pada ketiga variabel dengan skor 

KS-Z pada variabel fear of missing out sebesar 0,644, Kontrol diri sebesar 

0,682, dan Kecanduan Media Sosial sebesar 0,934 dimana nilai signifikansi 

yang diperoleh pada ketiganya >0,05. Hasil pengujian normalitas data 

secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dalam regresi linear dan bertujuan untuk 

mengetahui apakah ketiga variabel dalam penelitian ini saling berhubungan 

atau tidak. Data yang telah diuji dapat dikatakan linear apabila nilai 

signifikansi linearitas <0,05. Pada uji linearitas variabel fear of missing out 

dan kecanduan media sosial menunjukkan nilai F-linear = 5.610 dengan 

signifikansi sebesar 0,00 (p<0,01). Sementara uji linearitas variabel kontrol 

diri dan kecanduan media sosial menunjukkan F-linear = 1.955 dengan 

signifikansi sebesar 0,035 (p>0,01). Berdasarkan hasil  pengujian tersebut 

didapat bahwa antara variabel fear of missing out dengan kecanduan media 

sosial memiliki hubungan yang linear dan pengujian variabel kontrol diri 

dengan kecanduan media sosial memiliki hasil yang linear. Hasil pengujian 

linearitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran uji linearitas. 

 

3. Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas jika variabel bebas 

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel bebas yang nilai korelasi antarsesama variabel bebas = 0. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Menurut Ghozali (2001) cara mendeteksi terhadap adanya 

Multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut : 
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a. Besarnya Variabel Inflation Factor (VIF) pedoman suatu model 

regresi yang bebas Multikolineritas yaitu nilai VIF  10. 

b. Besarnya Tolerance pedoman suatu model regresi yang bebas 

Multikolineritas yaitu nilai Tolerance 0,1 

Pengujian multikolinieritas didapatkan nilai Tolerance pada variabel 

fear of missing out dan kontrol diri sebesar 0.917 (>0.1) dan nilai VIF 

sebesar 1.090 (< 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

pada penelitian ini  bebas multikolinieritas. 

 

B. Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis Mayor 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis mayor adalah bahwa terdapat 

hubungan antara fear of missing out  (X1) dan kontrol diri (X2) dengan 

kecanduan media sosial (Y). Hasil analisis data yang diperoleh RY.X1X2 

sebesar 0,830, nilai F sebesar 63,144 dan p < 0,01. Berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan antara fear of 

missing out (FOMO) dan kontrol diri dengan kecanduan media sosial. 

 

2. Hipotesis Minor 

Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis minor. Untuk menguji 

hipotesis minor menggunakan korelasi product moment. Analisis korelasi 

bertujuan untuk melihat hubungan fear of missing out dan kontrol diri 

dengan kecanduan media sosial secara parsial.  
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Hipotesis minor yang pertama adalah ada hubungan positif antara fear 

of missing out dengan kecanduan media sosial. Semakin tinggi fear of 

missing out maka semakin tinggi pula kecanduan media sosial, demikian 

sebaliknya. Berdasarkan pengujian pada variabel X1 dan Y ditemukan RX1Y 

sebesar 0,797 dengan nilai signifikansi p<0,01. Kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah ada hubungan positif antara fear of missing out dengan 

kecanduan media sosial pada mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro. 

Sehingga hipotesis minor pertama diterima. 

Pada hipotesis minor yang kedua dalam penelitian ini adalah bahwa 

ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan kecanduan media sosial. 

Semakin tinggi kontrol diri maka akan semakin rendah kecanduan media 

sosial, demikian sebaliknya. Berdasarkan pengujian variabel X2 dan Y 

ditemukan bahwa RX2Y sebesar -0,450 dengan nilai signifikansi p<0,01 yang 

berarti ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan kecanduan media 

sosial pada mahasiswa fakultas Ilmu Komputer Udinus. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan ditemukan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara fear of missing out, kontrol diri 

dengan kecanduan media sosial pada mahasiswa. Hasil hipotesis yang 

signifikan ditunjukkan dengan nilai korelasi R sebesar 0,830, nilai F sebesar 

63,144 dengan nilai p<0.01. melalui nilai tersebut diketahui bahwa kedua 

variabel prediktor memiliki hubungan dengan variabel terikat.  
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Hasil uji hipotesis ini mendukung pendapat Oberst, dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa keterlibatan yang tinggi pada pengguna media sosial 

dikarenakan adanya FOMO dan pendapat Sinha (dalam Firat, 2017) yang 

menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kontrol diri yang rendah 

menunjukkan perilaku bermasalah. Kedua variabel prediktor menyumbang 

pengaruh yang cukup besar pada variabel terikat. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai koefisien determinasi (R2) yang didapat senilai 0,689 Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa hubungan fear of missing out dan kontrol 

diri memberikan pengaruh sebesar 68,9% pada kecanduan media sosial, 

sedangkan sisanya yaitu 31,1 % dipengaruhi oleh varian lain yang tidak ada 

dalam penelitian ini. 

Hipotesis minor yang pertama adalah ada hubungan positif antara fear 

of missing out dengan kecanduan media sosial. Penelitian ini juga secara 

konsisten menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara fear of missing 

out dan kecanduan media sosial. Hasil pengujian hipotesis minor pertama 

memperlihatkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel FOMO 

dengan kecanduan media sosial adalah rX1Y = 0,797 dengan nilai signifikansi 

p<0,01. Koefisien korelasi bernilai positif menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara FOMO dengan kecanduan media sosial, yang 

berarti bahwa semakin tinggi tingkat fear of missing out maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kecanduan media sosial.  

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Oberst, dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa keterlibatan yang tinggi pada pengguna media sosial 
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secara parsial dikarenakan adanya FOMO. Menurut Kramer, dkk (2015) 

FOMO menjadi mediator antara rendahnya kebutuhan psikologis dan 

penggunaan media sosial, seseorang yang memiliki kebutuhan psikologis 

yang rendah juga memiliki tingkat FOMO yang tinggi. Penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa FOMO memiliki hubungan antara kebutuhan berelasi 

atau keterikatan dengan perilaku berjejaring sosial (Kramer, dkk, 2015). 

Tingginya level FOMO dapat dikaitkan dengan besarnya keterlibatan 

pada pengguna facebook, rendahnya suasana mood / perasaan, rendahnya 

kesejahteraan psikologis, dan rendahnya kepuasan kebutuhan psikologis 

(Przybylski, dkk, 2013). Hasil penelitian Al-Menayes (2016) menyatakan 

bahwa FOMO merupakan prediktor perilaku bermasalah pengguna jejaring 

sosial dan berhubungan dengan kecanduan media sosial. 

Pada penelitian yang dilakukan Oberst, dkk (2017) sebanyak 5.280 

pengguna media sosial sebagian berbahasa Spanyol dari Amerika Latin, 

ditemukan bahwa FOMO menimbulkan dampak negatif dari pengguna 

jejaring sosial maladaptif. Hasil penelitian lain menggunakan 506 pengguna 

facebook dari UK, ditemukan bahwa FOMO menjadi mediator hubungan 

antara peningkatan pengguna jejaring sosial dan rendahnya harga diri 

(Buglass, dkk, 2017).  

FOMO berkorelasi dengan adiksi media sosial dibuktikan dengan 

penelitian Przybylski, dkk (2013) yang menurut penelitian tersebut FOMO  

merupakan produk dari penggunaan media sosial yang berlebihan. 

Didukung pula dengan penelitian Alt (2015) yang menyebutkan bahwa 
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peningkatan penggunaan media sosial pada mahasiswa meningkatkan 

kesadaran tentang fenomena FOMO. Fenomena FOMO ini didefinisikan 

sebagai kecemasan dimana seseorang secara kompulsif khawatir akan 

kehilangan kesempatan untuk interaksi sosial, suatu pengalaman berharga, 

atau aktivitas menarik lainnya (Anderson 2011; Kellner, 2013).  

Hipotesis minor kedua adalah ada hubungan negatif antara kontrol diri 

dengan kecanduan media sosial. Hasil pengujian hipotesis minor kedua 

menunjukkan nilai koefesien korelasi antara variabel kontrol diri dengan 

variabel kecanduan media sosial adalah RX2Y = -0,450 dengan nilai 

signifikansi p<0,01. Koefisien korelasi bernilai negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan media 

sosial adalah negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi kontrol diri maka 

semakin rendah kecanduan media sosial, begitu pula sebaliknya. Dengan 

demikian hipotesis minor kedua diterima.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Davis (2001) yang menyebutkan 

bahwa individu yang mengalami kesulitan membangun kontrol diri ketika 

menggunakan internet akan berakibat pada kecanduan. Tangney, dkk 

(dalam Ismail & Zawahreh, 2017) menunjukkan bahwa kontrol diri adalah 

proses spontan dan fleksibel yang disesuaikan dengan lingkungan individu. 

Kontrol diri mengatur perilaku, konsep, dan emosi, serta memodifikasi 

keinginan yang tidak dapat diterima secara sosial (Baumeister, dkk; 

Finkenauer, dkk, dalam Ismail & Zawahreh, 2017). Ibrahim (dalam Ismail 

& Zawahreh, 2017) berpendapat bahwa kontrol internal merupakan sumber 



 
 
 
 

64 

 
 

untuk membantu individu menghindari konflik. Kontrol diri merupakan 

variabel kepribadian dan berkorelasi negatif dengan kecanduan game online 

dan internet (Frostling, Kim, Namkoong, Ku, & Kim, Ismail & Zawahreh, 

2017). 

Mendukung hipotesis minor yang kedua, Li, dkk (2014) 

mengungkapkan penggunaan internet yang bermasalah (problematic 

internet use) ini dapat dilihat pada individu yang telah kehilangan kontrol 

diri (Li, dkk, 2014). Penelitian Ozdemir, dkk (dalam Firat, 2017) 

mengungkapkan individu yang memiliki tingkat kontrol diri tinggi 

cenderung tidak memiliki perilaku negatif dan lebih cenderung memiliki 

performa yang baik di sekolah dan dalam hubungan pribadi mereka. 

Penelitian Teng, Li, dan Liu (2014) menunjukkan korelasi negatif 

antara game online, kecanduan internet, dan kontrol diri rendah pada siswa. 

Kim, dkk dalam Ismail & Zawahreh (2017) juga memiliki pendapat yang 

sama bila terdapat korelasi yang signifikan antara agresivitas, karakter 

selfish, dan kecanduan game online, sedangkan kontrol diri berkorelasi 

dengan kecanduan game online. 

 

D. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kelemahan antara lain : 

1. Variabel yang diggunakan dalam penelitian ini belum meneliti semua 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan media sosial. 
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2. Skala variabel kecanduan media sosial tidak menunjukkan tentang 

kecanduan media sosial tapi tentang kecenderungan kecanduan media 

sosial. 

3. FOMO merupakan fenomena yang tergolong baru, sehingga dalam 

konsep teori masih sangat kurang. 

 


