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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Partisipan 

1. Populasi 

Karakteristik populasi pada penelitian ini adalah pengguna instagram 

berjenis kelamin perempuan di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 

1945 Surabaya. 

2. Partisipan 

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan terknik 

purpossive sampling yaitu pengumpulan sampel yang didapatkan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti ciri-ciri yang 

sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti (Notoadmoja 2010). Secara umum 

partisipan pada penelitian ini adalah subyek dengan rentang usia remaja 

akhir yaitu 19-22 tahun dan berjenis kelamin perempuan, karena pengguna 

instagram saat ini didominasi oleh individu dengan rentang usia remaja akhir 

dengan jenis kelamin perempuan (techno.okezon.com 2016). Jumlah subyek 

dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. 

  

B. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada populasi tertentu, pengumpulan data pada penelitian kuantitatif 

menggunakan instrument penelitian analisis data yang bersifat statistik untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Hayati 2017) 

 

C. Instrumen Pengumpul Data 

1. Kecenderungan Narsistik 

a. Definisi Operasional 

Narsistik adalah kecintaan berlebih terhadap diri sendiri. Narsistik 

dapat dikatakan sebagai gangguan kepribadian. Individu dengan 

kecenderungan narsistik dapat menimbulkan perilaku seperti, memiliki 

kekaguman berlebih pada diri sendiri sehingga ingin selalu 

mendapatkan pujian dari individu-individu lain. Individu dengan 

kecenderungan narsistik akan memiliki fantasi berlebih, namun 

cenderung tidak memiliki usaha untuk mewujudkan fantasi-fantasi yang 

ada.  
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b. Pengembangan Alat Ukur 

Pada penelitian ini pengumpulan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur kecenderungan narsistik digunakan indicator menurut 

Widyanti (2017) yaitu: 1) memiliki perasaan grandiose, 2) dipenuhi 

dengan fantasi, 3) merasa sebagai individu yang spesial, 4) memiliki 

kebutuhan untuk dikagumi, 5) memiliki sikap angkuh 

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan 

metode skala likert. Metode pengisian alat ukur dengan skala likert 

adalah pengambilan data, yang berisi sejumlah pernyataan yang disusun 

dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari 

sumber data yaitu subjek penelitian. masing dari skala ini mempunyai 

empat kategori jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai bergerak dari 4 

sampai 1 dari item yang favorabel dan bergerak dari 1 sampai 4 untuk 

yang item yang unfavorabel. 

 

Tabel 1 Blueprint skala Kenderungan Narsistik  

No. Aspek 

Kecenderungan 

Narsistik 

Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah 

1. Perasaan 

grandiose 

Cenderung 

melebih-

lebihkan 

kemampuan 

yang dimiliki 

1,30,60 11,40,50 6 

Ingin dianggap 

sebagai 

individu yang 

hebat 

2,12,49 29,39,59 6 

2. Dipenuhi 

dengan fantasi 

 

Terobsesi 

untuk menjadi 

terkena 

3,28,58 13,38,48 6 

Memiliki 

fantasi-fantasi 

diri yang 

tinggi 

4,14,47 27,37,57 6 

3. Merasa sebagai 

individu yang 

spesial 

 

Merasa paling 

hebat 

5,26,56 15,36,46 6 

Cenderung 

akan 

6,16,45 25,35,55 6 
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merendahkan 

individu lain 

4. Memiliki 

kebutuhan untuk 

dikagumi 

 

Membutuhkan 

pujian dari 

individu lain 

7,24,54 17,34,44 6 

Membutuhkan 

perhatian 

berlebih dari 

individu lain 

8,18,43 23,33,53 6 

5. Angkuh 

 

Memiliki sikap 

sombong 

9,22,52 19,32,42 6 

Merasa selalu 

serba tahu 

10,20,41 21,31,51 6 

Total 30 30 60 

 

c. Uji Alat Ukur 

1) Validitas  

Validitas adalah sejauh mana suatu tes dapat diukur dan sejauh 

mana mampu menjalankan fungsi dengan tepat sehingga 

memberikan hasil ukur yang sesuai (Azwar,2009). Suatu aitem yang 

mampu mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 sebagai  daya 

pembeda maka dianggap memuaskan, sebaliknya bila suatu aitem 

memiliki index corrected item total correlation  < 0,30 dapat 

dikatakan bahwa aitem  tersebut memiliki daya diskriminasi yang 

rendah. Suatu aitem yang memiliki index corrected item total 

correlation > 0,30 maka aitem tersebut memiliki indeks daya 

diskrimnasi yang tinggi.  

Index diskriminasi aitem skala Kecenderungan Narsistik (Y) 

dari 60 aitem yang diuji terhadap 40 subyek, terdapat 31 aitem yang 

gugur karena mempunyai index corrected item total correlation < 

0,3. Nomor-nomor aitem yang gugur pada skala kecenderungan 

narsstik adalah 5, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 37, 39, 41,42,45,46,47,48,50,51,53,55,56,57,58,59 sedangkan 

aitem yang masih valid terdapat 29 aitem dengan index corrected 

item total correlation antara 0,307 sampai 0,608. 
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Tabel 2 Hasil Uji Validitas Skala Kenderungan Narsistik  

No. Aspek 

Kecenderungan 

Narsistik 

Indikator Nomor Aitem Total 

Sahih Gugur 

1. Perasaan 

grandiose 

Cenderung 

melebih-lebihkan 

kemampuan yang 

dimiliki 

1,40,60 11,30,50 6 

Ingin dianggap 

sebagai individu 

yang hebat 

2,12,29,4

9 

39,59 6 

2. Dipenuhi 

dengan fantasi 

 

Terobsesi untuk 

menjadi terkena 

3,28,13,3

8 

48,58 6 

Memiliki fantasi-

fantasi diri yang 

tinggi 

4 14,27,37

,47,57 

6 

3. Merasa sebagai 

individu yang 

spesial 

 

Merasa paling 

hebat 

26,36 5,15,46,

56 

6 

Cenderung akan 

merendahkan 

individu lain 

6,25 16,45,35

,55 

6 

4. Memiliki 

kebutuhan untuk 

dikagumi 

 

Membutuhkan 

pujian dari individu 

lain 

7,24,54,4

4 

17,34 6 

Membutuhkan 

perhatian berlebih 

dari individu lain 

8,18,23,4

3 

33,53 6 

5. Angkuh 

 

Memiliki sikap 

sombong 

9,22,52 19,32,42 6 

Merasa selalu serba 

tahu 

10,20 21,31,41

,51 

6 

Total 29 31 60 
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 Tabel 3 Blueprint Hasil Validitas Skala Kecenderungan Narsistik 

No. Aspek 

Kecenderungan 

Narsistik 

Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah 

1. Perasaan 

grandiose 

Cenderung 

melebih-

lebihkan 

kemampuan 

yang dimiliki 

1,29 23 3 

  Ingin 

dianggap 

sebagai 

individu 

yang hebat 

2,10,26 20 4 

2. Dipenuhi 

dengan fantasi 

 

Terobsesi 

untuk 

menjadi 

terkena 

3,19 11,22 4 

Memiliki 

fantasi-

fantasi diri 

yang tinggi 

4  1 

3. Merasa sebagai 

individu yang 

spesial 

 

Merasa 

paling hebat 

18 21 2 

Cenderung 

akan 

merendahkan 

individu lain 

5 17 2 

4. Memiliki 

kebutuhan untuk 

dikagumi 

 

Membutuhka

n pujian dari 

individu lain 

6,16,28 25 4 

Membutuhka

n perhatian 

berlebih dari 

individu lain 

7,12,24 15 4 

5. Angkuh 

 

Memiliki 

sikap 

sombong 

8,14,27  3 

Merasa 

selalu serba 

tahu 

9,13  2 

Total 21 8 29 
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2) Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ciri utama suatu pengukuran yang baik, 

reliabilitas dapat dikatakan sebagai sejauh mana suatu pengukuran 

dapat dipercayai atau tidak (Azwar 2009). Reliabilitas dinyatakan 

oleh koefisien reliabilitas  yang angkanya berada pada rentang dari 0 

sampai dengan 1.00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 

angka 1.00 maka semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, apabila 

koefisien semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah 

reliabilitasnya (Azwar 2008). 

Tabel 4 Uji Reliabilitas 

              Skala Kecenderungan Narsistik 

 

 

 

 

 

 

2. Kebutuhan afiliasi 

a. Definisi Opeasional 

Kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan individu bersosialisasi 

dengan inidividu lain. Kebutuhan afiliasi dapat dikatakan sebagai 

kebutuhan untuk terlibat dalam suatu kelompok dan pertemanan. 

Individu membutuhkan individu lain didalam kehidupan, maka dari itu 

ada yang namamnya kebutuhan afiliasi.  

b. Pengembangan Alat Ukur 

Pada penelitian ini pengupulan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur kebutuhan afiliasi digunakan alat ukur yang berkaitan 

berdasarkan kebutuhan afiliasi yang disusun oleh Murray (dalam Dewi 

& Kuncoro 2011) dari aspek-aspek kebutu`han afiliasi yang telah 

dikemukakan, maka dikebangkan indikator kebutuhan afiliasi sebagai 

berikut:1)Simpati: Perasaan menghormati individu lain,berusaha 

mengerti individu lain; 2)Empati:Memiliki sikap peduli,bertindak untuk 

menolong individu lain; 3)Kepercayaan: Perasaan percaya pada 

individu lain, senang bersama individu lain; 4)Menyenangkan:Berusaha 

menjadi individu yang menyenangkan,berusaha menyenangkan 

individu lain 

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan 

metode skala likert. Metode pengisian alat ukur dengan skala likert 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,893 29 
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adalah pengambilan data, yang berisi sejumlah pernyataan yang disusun 

dan disebarkan untuk mendapatkaninformasi atau keterangan dari 

sumber data yaitu subjek penelitian. masing dari skala ini mempunyai 

empat kategori jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai bergerak dari 4 

sampai 1 dari item yang favorabel dan bergerak dari 1 sampai 4 untuk 

yang item yang unfavorabel. 

 

 Tabel 5 Blueprint skala Kebutuhan Afiliasi  

 

 

No Aspek 

Kebutuhan 

Afiliasi 

Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah 

1 Simpati Perasaan 

menghormati 

individu lain 

1,12,25 17,33,42 6 

Berusaha 

mengerti 

individu lain 

16,26,41 11,18,34 6 

2 Empati Memiliki sikap 

peduli 

2,10,27 19,35,44 6 

Bertindak 

untuk 

menolong 

individu lain 

15,28,43 9,20,36 6 

3 Kepercayaan Perasaan 

percaya pada 

individu lain 

3,8,29 21,37,46 6 

Senang 

bersama 

individu lain 

14,30,45 7,22,38 6 

4 Menyenangkan Berusaha 

menjadi 

individu yang 

menyenangkan 

4,6,31 23,39,48 6 

Berusaha 

menyenangkan 

individu lain 

13,32,47 5,24,40 6 

Total 24 24 48 
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c. Uji Alat Ukur 

1) Validitas  

Validitas adalah sejauh mana suatu tes dapat diukur dan sejauh 

mana mampu menjalankan fungsi dengan tepat sehingga 

memberikan hasil ukur yang sesuai (Azwar,2009). Suatu aitem yang 

mampu mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 sebagai  daya 

pembeda maka dianggap memuaskan, sebaliknya bila suatu aitem 

memiliki index corrected item total correlation  < 0,30 dapat 

dikatakan bahwa aitem  tersebut memiliki daya diskriminasi yang 

rendah. Suatu aitem yang memiliki index corrected item total 

correlation > 0,30 maka aitem tersebut memiliki indeks daya 

diskrimnasi yang tinggi.  

Index diskriminasi aitem skala Kebutuhan Afiliasi (X) dari 48 

aitem yang diuji terhadap 40 subyek, terdapat 7 aitem yang gugur 

karena mempunyai index corrected item total correlation < 0,3. 

Nomor-nomor yang gugur tersebut adalah 2,3,7,10,14,23,24 

sedangkan aitem yang masih valid terdapat 41 aitem dengan index 

corrected item total correlation antara 0,317 sampai 0,760 

 

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Skala Kebutuhan Afiliasi 

No Aspek 

Kebutuhan 

Afiliasi 

Indikator Nomor Aitem Total 

Sahih Gugur 

1 Simpati Perasaan menghormati 

individu lain 

1,12,17,2

5,33,42 

 6 

Berusaha mengerti 

individu lain 

11,16,18,

26,34,41  

 6 

2 Empati  Memiliki sikap peduli 19,27,35,

44 

2,10 6 

Bertindak untuk 

menolong individu lain 

9,15,20, 

28,36,43 

 6 

3 Kepercayaan Perasaan percaya pada 

individu lain 

8,21,29, 

37,46 

 

3 6 

Senang bersama 

individu lain 

22,30, 

38,45 

 

7,14 6 
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Tabel 7 Blueprint Hasil Validitas Skala Kebutuhan Afiliasi 

 

4 Menyenangkan Berusaha menjadi 

individu yang 

menyenangkan 

4,6,31,39

,48 

23 6 

Berusaha menyenangkan 

individu lain 

5,13,32, 

40,47 

24 6 

Total 41 7 48 

No Aspek 

Kebutuhan 

Afiliasi 

Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah 

1 Simpati Perasaan 

menghormati 

individu lain 

1,8,18 12,26,35 6 

Berusaha 

mengerti 

individu lain 

11,19,34 7,13,27 6 

2 Empati  Memiliki sikap 

peduli 

20 14,28,37 4 

Bertindak untuk 

menolong 

individu lain 

10,21,36 6,15,29 6 

3 Kepercayaan Perasaan 

percaya pada 

individu lain 

5,22 16,30,39 5 

Senang bersama 

individu lain 

23,38 17,31 4 

4 Menyenangkan Berusaha 

menjadi 

individu yang 

menyenangkan 

2,4,24 32,41 5 

Berusaha 

menyenangkan 

individu lain 

9,25,40 3,33 5 

Total 20 21 41 
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2) Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ciri utama suatu pengukuran yang baik, 

reliabilitas dapat dikatakan sebagai sejauh mana suatu pengukuran 

dapat dipercayai atau tidak (Azwar 2009). Reliabilitas dinyatakan 

oleh koefisien reliabilitas  yang angkanya berada pada rentang dari 

0 sampai dengan 1.00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1.00 maka semakin tinggi reliabilitasnya. 

Sebaliknya, apabila koefisien semakin rendah mendekati angka 0 

berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar 2008). 

Tabel 8 Uji Reliabilitas  

Skala Kebutuhan Afiliasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,949 41 

 

3. Self esteem 

a. Definisi Operasional 

Self esteem merupakan penilaian individu terhadap diri sendiri. Self 

esteem yang baik akan membuat individu mampu tampil dan percaya 

pada diri sendiri , namun self esteem yang kurang baik akan 

menyebabkan individu memiliki kepercayaan diri yang kurang, 

sehingga akan membuat individu akan cenderung gagal. 

b. Pengembangan Alat Ukur  

Pada penelitian ini pengupulan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur Self esteem digunakan alat ukur yang berkaitan berdasarkan 

skala self esteem yang disusun oleh Sandha,dkk 2012:1) Kekuasaan, 

2)Keberartian, 3)Kemampuan, 4) Kebijakan 

Dari aspek-aspek self esteem yang telah dikemukakan, maka 

dikebangkan indikator sebagai berikut: 1) Kekuasaan: Kemampuan 

menguasai individu lain,memiliki rasa hormat terhadap individu lain 2) 

Keberartian:Adanya penerimaan dari individu lain 3) Kemampuan: 

Bertindak sesuai norma,menampilkan kemampuan yang dimiliki 4) 

Kebijakan: Berusaha mencapai prestasi,mampu memilih yang terbaik 

untuk diri individu 

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan 

metode skala likert. Metode pengisian alat ukur dengan skala likert 

adalah pengambilan data, yang berisi sejumlah pernyataan yang disusun 
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dan disebarkan untuk mendapatkaninformasi atau keterangan dari 

sumber data yaitu subjek penelitian. masing dari skala ini mempunyai 

empat kategori jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai bergerak dari 4 

sampai 1 dari item yang favorabel dan bergerak dari 1 sampai 4 untuk 

yang item yang unfavorabel. 

 

Tabel 9 Blueprint Skala Self esteem 

No Aspek 

Kebutuhan 

Self Esteem 

Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah 

1. Kekuasaan Kemampuan 

menguasai 

individu lain 

1,18,20 16,33,35 6 

Memiliki rasa 

hormat terhadap 

individu lain 

2,17,19 15,32,34 6 

2. Keberartian Adanya 

penerimaan diri 

3,36,44 14,21,42 6 

Adanya perhatian 

dari lingkungan 

sosial  

4,37,43 13,22,31 6 

3. Kemampuan Bertindak sesuai 

norma 

5,38,45 12,23,30 6 

Menampilkan 

kemampuan yang 

dimiliki 

6,39,46 11,24,29 6 

4. Kebijakan Berusaha 

mencapai prestasi 

7,40,47 9,25,27 6 

Mampu memilih 

yang terbaik 

untuk diri 

individu 

8,41,48 10,26,28 6 

Total 24 24 48 
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c. Uji Alat Ukur 

1) Validitas  

Validitas adalah sejauh mana suatu tes dapat diukur dan sejauh 

mana mampu menjalankan fungsi dengan tepat sehingga 

memberikan hasil ukur yang sesuai (Azwar,2009).  

Aitem yang mampu mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 

sebagai  daya pembeda maka dianggap memuaskan, sebaliknya bila 

suatu aitem memiliki index corrected item total correlation  < 0,30 

dapat dikatakan bahwa aitem  tersebut memiliki daya diskriminasi 

yang rendah. Suatu aitem yang memiliki index corrected item total 

correlation > 0,30 maka aitem tersebut memiliki indeks daya 

diskrimnasi yang tinggi.  

Index diskriminasi aitem skala Self Esteem (X2) dari 48 aitem 

yang diuji terhadap 40 subyek, terdapat 5 aitem yang gugur karena 

mempunyai index corrected item total correlation < 0,3. Nomor-

nomor yang gugur tersebut adalah 1,9,10,21,28 sedangkan aitem 

yang masih valid terdapat 43 aitem dengan index corrected item 

total correlation antara 0,304 sampai 0,761 

 

Tabel 10 Hasil Uji Validitas Skala Self Esteem 

No Aspek  

Self Esteem 

Indikator Nomor Aitem Total 

Sahih Gugur 

1. Kekuasaan Kemampuan 

menguasai individu 

lain 

16,18,20,

33,35 

1 6 

Memiliki rasa hormat 

terhadap individu lain 

2,15,17,1

9,32,34 

 6 

2. Keberartian Adanya penerimaan 

diri 

314,36,4

2,44 

21 6 

  Adanya perhatian dari 

lingkungan sosial  

4,13,22,3

1,37,43 

 6 

3. Kemampuan Bertindak sesuai 

norma 

5,12,23,3

0,38,45 

 6 

Menampilkan 

kemampuan yang 

dimiliki 

6,11,24,2

9,39,46 

 6 

4. Kebijakan Berusaha mencapai 

prestasi 

7,25,27,4

0,47 

9 6 
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Mampu memilih yang 

terbaik untuk diri 

individu 

8,26,41,4

8 

10,28 6 

Total 43 5 48 

 

Tabel 11 Blueprint Hasil Validitas Skala Self Esteem 

No Aspek 

Kebutuhan 

Self Esteem 

Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah 

1. Kekuasaan Kemampuan 

menguasai 

individu lain 

15,17 13,28,30 5 

Memiliki rasa 

hormat 

terhadap 

individu lain 

1,14,16 12,27,29 6 

2. Keberartian Adanya 

penerimaan diri 

2,31,39 11,37 5 

Adanya 

perhatian dari 

lingkungan 

sosial  

3,32,38 10,18,26 6 

3. Kemampuan Bertindak 

sesuai norma 

4,33,40 9,19,25 6 

Menampilkan 

kemampuan 

yang dimiliki 

5,34,41 8,20,24 6 

4. Kebijakan Berusaha 

mencapai 

prestasi 

6,35,42 21,23 5 

Mampu 

memilih yang 

terbaik untuk 

diri individu 

7,36,43 22 4 

Total 23 20 43 
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2) Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ciri utama suatu pengukuran yang baik, 

reliabilitas dapat dikatakan sebagai sejauh mana suatu pengukuran 

dapat dipercayai atau tidak (Azwar 2009). Reliabilitas dinyatakan 

oleh koefisien reliabilitas  yang angkanya berada pada rentang dari 0 

sampai dengan 1.00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 

angka 1.00 maka semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, apabila 

koefisien semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah 

reliabilitasnya (Azwar 2008). 

 

Table 12 Uji Reliabilitas  

Skala Self Esteem 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,947 43 

 

D. Uji Prasyarat dan Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variable 

independen dan variable dependen ataupun keduanya memiliki distribusi 

yang normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan teknik analisis 

Sampel Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS 21.0 for windows. 

Uji normalitas memiliki dasar apabila nilai signifikansi (p) > 0.05 maka 

data tersebut berdistribusi normal sedangkan apabila nilai signifikansi 

(p) < 0.05 maka data tersebut dinyatakan tidak berdistribusi normal 

(Ghozali 2016). Hasil perhitungan uji normalitas variabel kecenderungan 

narsistik nilai Z = 1,090 variabel kebutuhan afiliasi diperoleh nilai Z = 

0,515 variabel self esteem diperoleh nilai Z = 1,101 maka dapat 

disimpulkan bahwa uji asumsi sebaran ketigavariabel tersebut 

dinyatakan normal. 
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Table 13 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kecenderung

an_Narsistik 

Kebutuhan_

Afiliasi 

Self_ 

Esteem 

N 100 100 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 62.72 130.51 124.19 

Std. Deviation 7.351 13.184 15.626 

Most Extreme Differences 

Absolute .109 .051 .110 

Positive .109 .051 .067 

Negative -.080 -.051 -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.090 .515 1.101 

Asymp. Sig. (2-tailed) .186 .954 .177 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas dilakukan untuk menguji hubungan kebutuhan afiliasi 

dan self esteem dengan kecenderungan narsistik mengikuti garis lurus 

(linear) atau tidak, menggunakan uji Tes for linearity dalam program 

SPSS 21.0 for windows. Jika variable memiliki nilai signifikan (p>0,05) 

dikatakan linier, sedangkan ( p<0,05) dikatakan tidak linier (Hadi, 

2000). Berdasarkan hasil uji linieritas antara kebutuhan afiliasi dengan 

kecenderungan narsistik menunjukkan taraf signifikansi p = 0,001 < 0,05 

maka variabel kebutuhan afiliasi dengan variabel kecenderungan 

narsistik memiliki hubungan linier. Berdasarkan hasil uji linieritas antara 

variabel self esteem  dengan variabel kecenderungan narsistik 

menunjukkan taraf signifikansi p = 0,001 < 0,05 maka variabel self 

esteem dengan variabel kecenderungan narsistik memiliki hubungan 

yang linier.  
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2. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut dianaisis 

menggunakan teknik pengolahan data. Analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda. 

Uji analisis regeresi linier berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti 

bermaksud untuk mengukur keadaan naik turunnya variable dependen, bila 

dua atau lebih variable independen sebagai predictor naik turunnya nilai. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan program SPSS (Statistic Program 

for Social Science) 21.0 for windows untuk menguji data penelitian. 


