
BAB IV 

PENYAJIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 PENYAJIAN DATA 

 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah remaja di Surabaya yang berusia 12 – 21 

tahun dan merupakan pengguna aktif instagram yang sering mengakses 

instagram stories.  Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah 426. 

Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sejumlah 27. Tingkat penyebaran 

kuesioner disajikan pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner disebarkan 426 

Kuesioner tidak memenuhi kriteria 27 

Data Diolah 399 

Sumber: data di olah 

 

4.1.2 Karakteristik Responden 

4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

Gambaran obyek penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

proporsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, Sebagaimana 

dapat dilihat pada diagram 4.1 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan diagram karakteristik responden, Dilihat dari jenis 

kelamin laki-laki 126 orang atau 32% dan perempuan 273 orang atau 68% 

artinya proporsi responden sebagian besar adalah perempuan. 

 

4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran obyek penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

proporsi karakteristik responden berdasarkan usia, Sebagaimana dapat dilihat 

pada diagram 4.2 

Gambar 4.2: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

32% 

68% 

JENIS KELAMIN 

Laki-laki Perempuan



 

Sumber: data diolah 

Dilihat dari segi usia 10% dari responden yang menjadi sampel penelitian 

berusia 14–15 tahun atau sejumlah 40 orang. 31% lainya berusia 16-17 tahun 

sejumlah 126 orang, 36% berasal dari usia 18-19 tahun atau sejumlah 142 

orang dan usia 20-21 mendapat 23% atau 91 orang.  Pada usia ini 

remaja dapat di kategorikan sebagai remaja tengah menuju remaja akhir, 

sehingga memiliki sifat kekanak-kanakan tetapi sudah mulai menemukan apa 

yang ia cari. Hal ini serupa dengan Kartini Kartono (1995: 36) Kepribadian 

remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi mulai timbul unsur baru 

yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupannya sendiri. 

 

4.1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Gambaran obyek penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

proporsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, 

Sebagaimana dapat dilihat pada diagram 4.3 

 

Gambar 4.3: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
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Sumber: data diolah 

Berdasarkan diagram pendidikan terakhir 13% dari responden yang 

menjadi sampel penelitian berpendidikan terakhir smp atau sejumlah 50 

orang. 67% menjadi sampel terbanyak yang berpendidikan terakhir sma, 

sejumlah 268 orang, untuk yang berpendidikan diploma sebesar 5% atau 

sejumlah 22 orang, dan pendidikan terakhir sarjana sebesar 15% atau 

sejumlah 59 orang. 

 

4.1.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Perangkat yang sering 

digunakan 

Gambaran obyek penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

proporsi karakteristik responden berdasarkan perangkat yang sering 

digunakan, Sebagaimana dapat dilihat pada diagram 4.4 

 

Gambar 4.4: Karakteristik Responden Berdasarkan perangkat yang sering 

digunakan 
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Sumber: data diolah 

Berdasarkan diagram perangkat yang sering digunakan yaitu 85% 

pengguna smarthphone menjadi pengguna terbanyak sejumlah 338 orang, 

sedangkan pengguna tablet sejumlah 7% atau sebesar 26 orang. 6% didapat 

oleh laptop dengan 26 pengguna. Komputer menjadi data terrendah dengan 

2% atau sejumlah 9 orang. 

 

4.1.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan jumlah media sosial yang 

sering digunakan 

Gambaran obyek penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

proporsi karakteristik responden berdasarkan jumlah media sosial yang 

sering digunakan, Sebagaimana dapat dilihat pada diagram 4.5 

Gambar 4.5: Karakteristik Responden Berdasarkan jumlah media sosial yang 

sering digunakan 
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Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan diagram responden yang memiliki media social lebih 

dari 3 sebesar 90% atau sejumlah 359 orang sedangkan yang jumlah media 

sosialnya 3 sebesar 9% atau sejumlah 36 orang, dan 1% atau 4 orang didapati 

oleh pengguna yang memiliki jumlah media sosial sebanyak 2. 

 

4.1.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan memiliki akun instagram 

Gambaran obyek penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

proporsi karakteristik responden berdasarkan memiliki akun instagram, 

Sebagaimana dapat dilihat pada diagram 4.6 

 

Gambar 4.6: Karakteristik Responden Berdasarkan memiliki akun instagram 
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Sumber: data diolah 

Berdasarkan diagram tersebut menyatakan bahwa 100% atau 399 

orang memiliki akun Instagram. Artinya semua responden sesuai dengan 

kriteria peneliti. 

 

4.2 ANALISIS DATA 

 

4.2.1 Uji Validitas dan Realibilitas 

 

Tabel 4.2 Uji Validitas dan Realibilitas mengakses instagram stories 

Indikator 

Variabel  

Validitas Reabilitas 

IS.F 0.000 0.814 

IS.D 0.000 0.904 

IS.K 0.000 0.867 

IS.DTM 0.000 0.829 

IS.DTP 0.000 0.837 

100% 

MEMILIKI AKUN INSTAGRAM 

Ya



Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.2, hasil uji validitas dan reabilitas menunjukkan 

bahwa untuk indikator IS.F memiliki nilai signifikan 0.000<0.05 dan 

cronbach alpha 0.814>0.7 maka indikator IS.F dinyatakan valid dan reliabel. 

Indikator IS.D memiliki nilai 0.000<0.05 dan cronbach alpha 0.904>0.7, 

maka indikator IS.D dinyatakan valid dan reliabel. Indikator IS.K memiliki 

nilai signifikan 0.000<0.05 dan cronbach alpha 0.867>0.7, maka indikator 

IS.K dinyatakan valid dan reliabel. Indikator IS.DTM memiliki nilai 

signifikan 0.000<0.05 dan cronbach alpha 0.829>0.7, maka IS.DTM 

dinyatakan valid dan reliabel. Indikator IS.DTP memiliki nilai signifikan 

0.000<0.05 dan cronbach alpha 0.837>0.7, maka IS.DTP dinyatakan valid 

dan reliabel. 

 

 

 

 

Tabel 4.3 Uji Validitas dan Realibilitas kecenderungan narsisisme 

Indikator 

Variabel  

Validitas Reabilitas 

KN.PD 0.000 0.861 

KN.PO 0.000 0.842 

KN.I 0.000 0.857 

KN.KI 0.000 0.846 



KN.KO 0.000 0.879 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji validitas dan reabilitas menujukkan 

bahwa untuk indikator KN.PD memiliki nilai signifikan 0.000<0.05 dan 

cronbach alpha 0.861>0.7 maka indikator KN.PD dinyatakan valid dan 

reliabel. Indikator KN.PO memiliki nilai 0.000<0.05 dan cronbach alpha 

0.842>0.7, maka indikator KN.PO dinyatakan valid dan reliabel. Indikator 

KN.I memiliki nilai signifikan 0.000<0.05 dan cronbach alpha 0.857>0.7, 

maka indikator KN.I dinyatakan valid dan reliabel. Indikator KN.KI 

memiliki nilai signifikan 0.000<0.05 dan cronbach alpha 0.846>0.7, maka 

KN.KI dinyatakan valid dan reliabel. Indikator KN.KO memiliki nilai 

signifikan 0.000<0.05 dan cronbach alpha 0.879>0.7, maka KN.KO 

dinyatakan valid dan reliabel. 

 

4.2.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif menujukkan hasil jawaban dari responden 

meliputi jumlah observasi, minimum, maximum, mean dan standar deviasi 

setiap variabel. Hasil deskripsi variabel disajikan pada tabel 4.4 dan 4.5 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian Mengakses Instagram 

Stories 

 

Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

IS.F1 399 1 4 2.63 .543 

IS.F2 399 1 5 2.65 .960 

IS.D1 399 1 5 2.74 .787 

IS.D2 399 1 5 2.78 .843 

IS.K1 399 1 5 2.73 .986 

IS.K2 399 1 5 2.78 .924 

IS.K3 399 1 5 2.83 .981 

IS.DTM1 399 1 5 2.79 .908 

IS.DTM2 399 1 5 2.88 .840 

IS.DTM3 399 1 4 2.63 .543 

IS.DTP1 399 1 5 2.65 .962 

IS.DTP2 399 1 5 2.74 .787 

IS.DTP3 399 1 5 2.78 .843 

IS.DTP4 399 1 5 2.73 .988 

IS 399 20 64 38.34 9.727 

Valid N 

(listwise) 

399 
        



Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai tertinggi pada 

variabel instagram stories adalah 2.88 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.840. Pertanyaan yang terdapat pada nilai tertinggi ini adalah “Saya selalu 

mengunggah aktivitas sehari-hari di instagram stories” artinya responden 

memiliki ketertarikan dalam mengunggah aktivitasnya ke instagram stories, 

karena mayoritas sampel remaja berusia 16 – 19 tahun sehingga mempunyai 

daya tarik tinggi dalam mengunggah aktivitasnya ke instagram stories dan 

ini tentu akan menjadi sebuah kebiasaan serta menjadikan individu 

ketergantungan. Hal ini serupa dengan penjelasan dari Rafiq (2012) dalam 

teori dependensi media, jika semakin banyak orang bergantung pada media, 

maka institusi media akan mengalami perubahan, pengaruh media 

keseluruhan akan muncul, dan peran media di tengah-tengah masayarakat 

akan menjadi lebih besar. 

 

Tabel 4.5 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian Kecenderungan 

Narsisisme 

Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

KN.PD1 399 1 5 3.39 1.008 

KN.PD2 399 1 5 3.16 .978 

KN.PD3 399 1 5 3.42 1.056 

KN.PO1 399 1 5 3.68 1.014 

KN.PO2 399 1 5 3.47 1.127 

KN.PO3 399 1 5 3.21 1.165 



KN.I1 399 1 5 3.36 1.042 

KN.I2 399 1 5 3.77 1.176 

KN.I3 399 1 5 3.74 1.204 

KN.KI1 399 1 5 3.16 .978 

KN.KI2 399 1 5 3.42 1.056 

KN.KI3 399 1 5 3.68 1.014 

KN.IO1 399 1 5 3.36 1.042 

KN.IO2 399 1 5 3.77 1.176 

KN 399 20 70 48.41 12.261 

Valid N 

(listwise) 

399 
        

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa terdapat 2 nilai tertinggi pada 

variabel kecenderungan narsisisme, yang pertama yaitu 3.77 dengan nilai 

standar deviasi sebesar 1.176. Pertanyaan yang terdapat pada nilai tertinggi 

ini adalah “Saya bahagia jika instagram stories saya banyak yang melihat” 

artinya semakin tinggi angka yang melihat instagram stories responden, 

maka responden akan lebih bahagia. Kedua yaitu 3.77 dengan nilai standar 

deviasi sebesar 1.176. Pertanyaan yang terdapat pada nilai tertinggi ini 

adalah “Saya tidak suka jika orang lain lebih menarik dari saya” artinya 

responden ingin lebih di kenal dari pada orang lain. Hal tersebut serupa 

dengan pernyataan Nevid (2005) yang menjelaskan orang dengan gangguan 

kepribadian narsistik memiliki rasa bangga atau keyakinan yang berlebihan 

terhadap diri mereka sendiri. Pelaku narsisisme kurang memiliki empati pada 

orang lain, ingin menjadi pusat perhatian, dan mereka memiliki pandangan 

yang membanggakan tentang diri mereka sendiri. 



 

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah model 

regresi sederhana layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini.  

1. Hasil Uji Normalitas  

Berdasarkan lampiran 2 hasil uji normalitas, Menunjukkan bahwa 

sebaran data mendekati dan mengikuti garis diagonal. Tidak 

terdapat data yang berada jauh dari garis diagonal. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi linier sederhana memenuhi 

asumsi normalitas. 

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan lampiran 2 hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pola yang jelas dan terstruktur pada penyebaran 

titik. Grafik scatterplot menujukkan data menyebar dan tidak adanya 

pola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier 

sederhana memenuhi asumsi heteroskedastistias. 

4.2.4 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi menjelaskan metode atau alat uji hipotesis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier sederhana dengan 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil analisis disajikan pada tabel 4.6 

  



 

Tabel 4.6 Analisis Regresi Sederhana Terhadap Kecenderungan Narsisisme 

  Variabel Independen  Koefisien     
 

  Konstanta Regresi   Sig.  Keterangan 

 

IS 0.745 

 

0.000 Sig 

 

R
2 

0.350 

  

 

 

Adj R
2 

0.348 

  

 

  Variabel Dependen  

Kecenderungan 

Narsisisme 

 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil analisis regresi menujukkan bahwa 

mengakses instagram stories berpengaruh positif signifikan terhadap 

kecenderungan narsisisme karena mempunyai nilai signifikansi 0.000 lebih 

kecil dari 0.05. Koefisien regresi mengakses instagram stories sebesar 0.745 

artinya arah pengaruh instagram stories terhadap kecenderungan narsisisme 

adalah positif. Koefisien Determinasi (R2) 0.35 yang artinya pengaruh 

mengakses instagram stories terhadap kecenderungan narsisisme sebesar 

35%. Jika instagram stories meningkat 1 satuan, makan kecenderungan 

narsisisme meningkat 35%. 

 

4.3 PEMBAHASAN 

4.3.1 Mengakses instagram stories memiliki pengaruh terhadap 

kecenderungan narsisisme 

 

Mengakses instagram stories berpengaruh terhadap kecenderungan 

narsisisme. Hasil ini dilihat dari tingkat mengakses instagram stories yang 

tinggi dan kecenderungan narsisisme yang tinggi. Mengakses instagram 

stories yang tinggi menunjukkan seberapa dalam individu tersebut 

mengakses, seperti kata Muttaqin (2019) tujuan akses akan dicapai dengan 3 



tindakan yang berbeda, yaitu: tujuan pemenuhan kebutuhan informasi 

dengan tindakan mengonsumsi konten; tujuan menjaga partisipasi dalam 

media dan koneksi sosial melalui tindakan berinteraksi dengan konten; dan 

tujuan aktualisasi dan ekspresi diri dengan tindakan memproduksi konten 

sendiri. Penelitian dalam variabel mengakses instagram stories 

menghasilkan responden yang ingin mengonsumsi instagram stories 

followers dan memproduksi instagram stories pribadi. 

Dilihat dari hasil jawaban responden, pertanyaan yang terdapat pada 

nilai tertinggi dalam variabel X adalah “Saya selalu mengunggah aktivitas 

sehari-hari di instagram stories” artinya responden memiliki ketertarikan 

dalam mengunggah aktivitasnya ke instagram stories, karena mayoritas 

sampel adalah remaja berusia 18 – 19 tahun sehingga mempunyai daya tarik 

tinggi dalam mengunggah aktivitasnya ke instagram stories dan ini tentu 

akan menjadi sebuah kebiasaan serta menjadikan individu ketergantungan. 

Hal ini serupa dengan penjelasan dari (Rokeach, DeFleur dalam Rafiq, 2012) 

dalam teori dependensi media, jika semakin banyak orang bergantung pada 

media, maka institusi media akan mengalami perubahan, pengaruh media 

keseluruhan akan muncul, dan peran media di tengah-tengah masayarakat 

akan menjadi lebih besar. 

  Berdasarkan hasil jawaban responden, dilihat bahwa terdapat 2 nilai 

tertinggi pada variabel kecenderungan narsisisme, pertanyaan yang terdapat 

pada nilai tertinggi ini adalah “Saya bahagia jika instagram stories saya 

banyak yang melihat” artinya semakin tinggi angka yang melihat instagram 

stories responden, maka responden akan lebih bahagia dan memiliki 

kebanggaan tersendiri jika dilihat banyak orang. Kedua yaitu “Saya tidak 

suka jika orang lain lebih menarik dari saya” artinya responden ingin lebih 

dikenal dari pada orang lain dan ingin menjadi pusat perhatian. Hasil tersebut 

serupa dengan penjelasan dari Nevid (2005) bahwa orang dengan gangguan 



kepribadian narsisisme memiliki rasa bangga yang berlebihan terhadap diri 

mereka sendiri. Mereka membanggakan prestasi mereka. Pelaku narsisisme 

kurang memiliki empati pada orang lain, ingin menjadi pusat perhatian, dan 

mereka memiliki pandangan yang membanggakan tentang diri mereka 

sendiri. 

Instagram stories berpengaruh positif signifikan terhadap 

kecenderungan narsisisme karena mempunyai nilai signifikansi 0.000 lebih 

kecil dari 0.05. Jika tingkat mengakses individu tinggi, maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kecenderungan narsisisme individu, hal ini seperti asumsi 

teori dependensi bahwa semakin seseorang menggantungkan kebutuhannya 

untuk dipenuhi oleh media, semakin penting peran media dalam hidup 

individu tersebut, sehingga media akan semakin memiliki pengaruh 

(Rokeach, DeFleur dalam Rafiq, 2012). 

Mayoritas sampel adalah remaja berusia 18 – 19 tahun, yakni pada 

usia ini remaja dapat di kategorikan sebagai remaja tengah menuju remaja 

akhir, sehingga menurut batasan usia remaja dari Kartini Kartono (1995:36) 

remaja dalam usia tersebut memiliki sifat kekanak-kanakan tetapi sudah 

mulai menemukan apa yang ia cari. Media sosial sebagai wadah untuk 

individu terutama pada remaja yang menggunakan media sosial untuk 

mencari informasi dan juga mengunggah aktivitasnya juga menjadi salah 

satu pengaruh mengapa mengakses instagram stories berpengaruh pada 

kecenderungan narsisisme. 

  Narsisisme adalah mencintai dan berpusat kepada diri sendiri, 

mementingkan diri sendiri kemudian bermanifestasi pada tingkah lakunya. 

Orang yang narsisisme meminta pengaguman dan pemujaan mengenai 

kehebatannya (Kaplan, 1997:260) hal ini terlihat dari hasil nilai tertinggi dari 

kuesioner yang menyebutkan bahwa individu lebih mementingkan diri 

sendiri dan harus terlihat menarik saat individu tersebut mengunggah 



instagram stories dan menjadi bahagia jika banyak orang yang melihat 

instagram storiesnya. 

 


