
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan pada hasil penelitian pengolahan dan analisis data yang telah 

dilakukan, dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut :  

 Dari 100 responden mahasiswi UKSW di Salatiga diketahui uji hipotesis, diperoleh 

sebesar 0,405 dan nilai korelasi tersebut tergolong cukup kuat karena berada 

diantara 0,25 – 0,50, serta memiliki nilai korelasi yang positif yang menandakan 

arah hubungan yang searah. Hal ini berarti semakin tinggi pengguna aplikasi 

TikTok, maka semakin tinggi perilaku narsisme. Begitupun sebaliknya, semakin 

rendah penggunaan aplikasi TikTok, maka semakin renah perilaku narsisme 

mahasiswi UKSW. Kemudian untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini, hasil 

uji t regresi diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,164 atau sebesar 

16,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengaruh aplikasi TikTok 

terhadap perilaku narsisme. Dan sisanya 83,6% dipengaruhi factor luar dari 

penggunaan aplikasi TikTok.  

 Untuk menjawab hipotesis penelitian,maka dapat dilihat melalui tabel Anova 

dengan probabilitas pada penelitian ini. Hasil penelitian ini, diperoleh probabilitas 

sebesar 0,000 jauh lebih kecil daripada 0,05 yang berarti H1 diterima, dan H0 

ditolak. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan 

H1 diterima yaitu terdapat pengaruh intensitas aplikasi TikTok terhadap perilaku 

narsisme mahasiswi UKSW.  
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5.2 Saran  

    Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang diperoleh,  

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :  

   5.2.1 Penelitian Selanjutnya.  

    Pada penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menjadi rujukan  

atau referensi baru bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya berkaitan dengan 

pengaruh intensitas aplikasi TikTok terhadap perilaku narsisme. Dan jika ingin 

melanjutkan penelitian ini, bisa melihat variabel di luar penelitian ini seperti lokasi 

atau behavior lainnya.  

 5.2.2 Pembaca  

    Dari penelitian ini, diharapkan bagi mahasiswi khusunya  

Universitas Kristen Satya Wacana, memiliki rasa percaya diri adalah hal yang 

sangat penting demi tercapainya self ideal bagi tiap-tiap individu. Dengan begitu 

diharapkan penggunaan aplikasi TikTok tidak akan merugikan pelakunya, selama 

aktivitas tersebut dilakukan secara benar dalam porsi yang tidak terlalu berlebihan, 

sehingga tercipta keseimbangan dan akan lebih baik lagi jika hal itu dapat 

membawa informasi yang positif dan menginspirasi orang lain.  
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