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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  

  

    Pada bab 4 ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan tentang   pengukuran pengaruh intensitas aplikasi TikTok terhadap 

perilaku narsisme mahasiswi UKSW.  

   4.1 Karakteristik Responden  

      Karakteristik responden merupakan ragam dari latar belakang yang  

dimiliki oleh responden itu sendiri. Karakteristik memiliki tujuan untuk melihat 

responden yang memiliki background seperti apa yang dalam penelitian ini 

background responden difokuskan pada jenis fakultas, jenis kelamin, dan angkatan.  

Hasil yang di dapat adalah :  

4.1.1 Jenis Kelamin Responden  

Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

  

Jenis Kelamin  Frekuensi  Percent  

Perempuan  100  100%  

Laki-Laki  0  0%  

  

      Berdasarkan tabel diatas dari hasil kuisioner diatas kualifikasi responden  
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berdasarkan jenis kelamin perempuan dihasilkan sebanyak 100 orang (100%), 

sedangkan untuk berjenis kelamin laki-laki dihasilkan sebanyak 0 orang (0%). Maka 

dapat disimpulkan bahwa responden yang utama adalah perempuan. Hal ini seperti 

data yang ada di (Frontier Digital, 2022) ByeDance perusahaan induk TikTok bahwa  

perempuan menjadi pengguna TikTok paling aktif sebanyak 66% dan laki-laki 34%.   

4.1.2 Fakultas Responden  

Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Fakultas  

  

  
  

 Berdasarkan tabel diatas, dari hasil sebaran kuisioner ke 100 responden frekuensi 

terbanyak adalah responden dari FISKOM ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
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Komunikasi, dengan jumlah 37 orang (37%). Lalu frekuensi terbanyak kedua yaitu 

dari FEB ( Fakultas Ekonomika dan Bisnis ), dengan jumlah 16 orang (16%).  

Serta frekuensi terbanyak ketiga ada dari FKIK ( Fakultas Kedokteran dan Ilmu  

Keperawatan) dan FKIP ( Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan),dengan jumlah  

9 orang ( 9%). Lalu untuk frekuensi terbanyak keempat ada dari FBS ( Fakultas 

Bahasa dan Seni), sebanyak 8 responden (8 %). Frekuensi terbanyak kelima ada 

dari Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Matematika, dan Fakultas Teknik 

sebanyak 3 responden (3 %). Dan yang terakhir dari Fakultas Teologi dan Fakultas 

Pertanian dan Bisnis sebanyak 1 orang ( 1%). Data tersebut menunjukkan bahwa 

responden FISKOM terbanyak dalam mengakses aplikasi TikTok.   

  

4.1.3 Angkatan Responden  

  

Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan  

  

  
  

  Berdasarkan data dari tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 100 responden 

terdapat angkatan 2018 merupakan frekuensi terbanyak 26 responden (26%) dalam 
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mengakses aplikasi Tiktok. Kemudian di angkatan 2020 dan 2021 dengan 25 

responden (25%), Lalu angkatan 2019 dengan 22 responden (22 %). Dan yang 

terakhir angkatan 2017 dengan 2 responden (2%).   

  

4.2 Karakteristik Variabel Pengaruh Intensitas Aplikasi Tiktok  Pada 

penelitian ini variabel Pengaruh Intensitas Aplikasi Tiktok ( X ) yang terdiri dari 

Perhatian, Penghayatan, Durasi, dan Frekuensi.  

4.2.1 Perhatian  

  Pada variabel ini Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok (X), indikator pertama yaitu 

perhatian. Perhatian merupakan interes responden terhadap penggunaan aplikasi 

TikTok yang sesuai pada minatnya, responden menikmati aktivitasnya dalam 

mengakses aplikasi TikTok, menjalin hubungan dengan orang lain, serta 

menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam TikTok. Dalam indikator ini terdapat 

3 item pertanyaan. Berikut tingkat skala perhitungan rata-rata indikator perhatian 

dengan menggunakan interval sebagai berikut :  

  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  

jumlah kategori  

  

= 15 - 3  = 12  = 2,4  

                   5         5  
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Tabel 4. 4  

Distribusi Variabel Berdasarkan Perhatian  

  

Interval   Kategori  Frekuensi  Presentase  

3- 5,4   STS  5  5%  

5,4-7,8   TS  14  14%  

7,8-10,2   R  44  44%  

10,2-12,6   S  28  28%  

12,6-15   SS  9  9%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 44 (44%) dari 100 responden ragu- ragu 

bahwa perhatian mempengaruhi responden dalam pengaruh intensitas aplikasi 

TikTok. Sedangkan 28 responden ( 28%) setuju dengan perhatian mempengaruhi 

intensitas aplikasi TikTok. Dan 5 responden (5%) sangat tidak setuju dengan 

perhatian mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok. Dari data pada tabel diatas 

responden ragu-ragu bahwa perhatian mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok.   

4.2.2 Penghayatan  

 Indikator kedua variabel Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok (X) yaitu 

penghayatan. Penghayatan adalah adanya usaha yang dilakukan oleh responden 

untuk memahami, menyerap dan menikmati informasi atau pesan yang dijadikan 
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untuk pengalaman dan menjadi sebuah pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan 

informasi yang dilakukan secara mendalam pada saat mengakses aplikasi TikTok.  

Dalam indikator ini terdapat 2 item favorabel. Berikut skala perhitungan rata-rata 

penghayatan dengan menggunakan interval sebagai berikut :  

  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  

jumlah kategori  

  

= 10 - 2  = 8  = 1,6  

5         5  

  

Tabel 4. 5  

Distribusi Variabel Berdasarkan Penghayatan  

  

Interval   Kategori  Frekuensi  Presentase  

2-3,6   STS  1  1%  

3,6-5,2   TS  18  18%  

5,2 - 6,8   R  32  32%  

6,8-8,4   S  40  40%  

8,4-10   SS  9  9%  

 Total   100  100%  
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 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 40 responden (40%) dari 100 responden 

setuju bahwa penghayatan mempengaruhi responden dalam pengaruh intensitas 

aplikasi TikTok. Dan 1 responden (1%) sangat tidak setuju dengan penghayatan 

mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok. Dari data tersebut lebih dari sebagian 

responden mempunyai usaha memahami lebih dalam konten-konten di aplikasi 

TikTok.  

  

4.2.3 Durasi   

 Indikator ketiga variabel Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok (X) yaitu durasi. 

Indikator ini merujuk pada seberapa lama waktu yang dikeluarkan responden dalam 

mengakses aplikasi TikTok setiap kalinya. Kategori durasi dalam penelitian ini 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Judhita, 2011) yaitu durasi 

penggunaan media sosial di bagi menjadi 2 kategori yaitu kategori durasi tinggi (> 

3 jam per hari ) dan kategori durasi rendah ( 1-3 jam per hari ). Berikut skala 

perhitungan rata-rata durasi dengan menggunakan interval sebagai berikut :  

  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  

jumlah kategori  

= 10 - 2  = 8  = 1,6  

             5         5  

  

  

Tabel 4. 6  

Distribusi Variabel Berdasarkan Durasi  
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Interval  Kategori  Frekuensi  Presentase  

2-3,6  STS  4  4%  

3,6-5,2  TS  20  20%  

5,2 - 6,8  R  20  20%  

6,8-8,4   S  34  34%  

8,4-10   SS  22  22%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 34 responden (34%) dari 100 responden 

setuju bahwa durasi mempengaruhi responden dalam pengaruh  

intensitas aplikasi TikTok. Dan 4 responden (4%) sangat tidak setuju dengan durasi 

mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok. Dari data tersebut menunjukkan 

banyaknya responden yang setuju dengan penggunaan aplikasi TikTok lebih dari 3 

jam dan lebih sering membuka aplikasi TikTok dibandingkan media sosial lainnya. 

Seperti data dari (Riyanto, 2022) We are Social  mengatakan bahwa Indonesia 

merupakan peringkat ke 7 dengan rata-rata waktu 23,1 jam/bulan.   

4.2.4 Frekuensi  

 Indikator keempat pada variabel Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok yaitu 

frekuensi. Frekuensi dapat dilihat pada pengulangan atau seberapa sering responden 

membuka dan mengakses aplikasi TikTok. Berikut skala perhitungan rata-rata 

frekuensi dengan menggunakan interval sebagai berikut :  

  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  
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jumlah kategori  

= 10 - 2  = 8  = 1,6  

5         5  

  

  

  

  

  

  

  

Tabel 4. 7  

Distribusi Variabel Berdasarkan Frekuensi  

  

Interval   Kategori  Frekuensi  Presentase  

2-3,6   STS  6  6%  

3,6-5,2   TS  26  26%  

5,2 – 6,8   R  44  44%  

6,8-8,4   S  21  21%  

8,4-10   SS  3  3%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 44 (44%) dari 100 responden ragu ragu 

bahwa frekuensi mempengaruhi responden dalam pengaruh intensitas aplikasi 

TikTok. Sedangkan 26 responden (26%) tidak setuju dengan perhatian 

mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok. Dan 3 responden (3%) sangat setuju 
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dengan frekuensi mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok. Hal ini menunjukkan 

responden masih ragu-ragu untuk membuka TikTok setiap hari dan mengharuskan 

mengupload konten tiktoknya setiap hari di akunnya.  

4.3 Karakteristik Variabel Perilaku Narsisme  

  Variabel Perilaku Narsisme (Y) dalam penelitian ini memiliki 7 indikator yaitu 

Authority, Self-Sufficiency, Superiority, Exhibitionism, Vanity, dan  

Entitlement.   

  

4.3.1.  Authority  

 Indikator pertaman dalam variabel perilaku narsisme (Y) adalah Authority yaitu  

anggapan seseorang yang memiliki otoritasnya sebagai pemimpin yang bertujuan 

untuk mempengaruhi orang lain. Indikator ini terdapat 2 item pernyataan. Berikut 

skala perhitungan rata-rata frekuensi dengan menggunakan interval sebagai berikut 

:  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  

= 10 - 2  = 8  = 1,6  

                   5         5  

  

  

Tabel 4. 8  

Distribusi Variabel Berdasarkan Authority  

  

Interval   Kategori  Frekuensi  Presentase  

2-3,6   STS  6  6%  
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3,6-5,2   TS  26  26%  

5,2 - 6,8   R  44  44%  

6,8-8,4   S  21  21%  

8,4-10   SS  3  3%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 44 (44%) dari 100 responden ragu- ragu 

bahwa authority mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 26 responden (  

26%) tidak setuju dengan authority mempengaruhi perilaku narsisme. Dan 3 

responden (3%) sangat setuju dengan authority mempengaruhi perilaku narsisme. 

Hal ini menunjukkan responden masih ragu-ragu untuk memiliki otoritas sebagai 

pemimpin di akun TikToknya.   

4.3.2 Self Sufficiency  

 Indikator kedua dari variabel Perilaku Narsisme adalah Self Sufficiency yang 

artinya merasa dirinya lebih spesial dan unik daripada orang lain. Indikator ini 

terdapat 2 item pernyataan. Berikut skala perhitungan rata-rata frekuensi dengan 

menggunakan interval sebagai berikut :  

  

  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  

jumlah kategori  

= 10 - 2  = 8  = 1,6  
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             5         5  

  

  

Tabel 4. 9  

Distribusi Variabel Berdasarkan Self-Sufficiency  

  

Interval   Kategori  Frekuensi  Presentase  

2-3,6   STS  20  20%  

3,6-5,2   TS  43  43%  

5,2 - 6,8   R  23  23%  

6,8-8,4   S  24  24%  

8,4-10   SS  0  0%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 43 (43%) dari 100 responden tidak setuju 

bahwa self-sufficiency mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 24 responden 

( 26%)  setuju dengan self-sufficiency mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini 

menunjukkan responden tidak setuju bahwa dirinya merasa lebih baik saat membuat 

konten di TikTok.  

  

4.3.3 Superiority  

 Indikator ketiga dari variabel Perilaku Narsisme adalah Superiority yang artinya 

memiliki keinginan untuk memimpin dan menunjukkan kekuasaan. Indikator ini 
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terdapat 1 item pernyataan. Berikut skala perhitungan rata-rata frekuensi dengan 

menggunakan interval sebagai berikut :   

  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum jumlah 

kategori  

  

= 5-1  = 4  = 0,8  

             5         5  

  

Tabel 4. 10  

Distribusi Variabel Berdasarkan Superiority  

  

Interval  Kategori  Frekuensi  Presentase  

1-1,8  STS  29  29%  

1,8-2,6  TS  44  44%  

2,6-3,4  R  19  19%  

3,4-4,2  S  8  8%  

4,2-5  SS  0  0%  

Total  100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 44 (44%) dari 100 responden tidak setuju 

bahwa superiority mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 19 responden ( 

19%) ragu-ragu dengan superiority mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini 

menunjukkan responden tidak setuju bahwa dirinya memiliki keinginan untuk 

memimpin dan menunjukkan kekuasaan.  
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4.3.4 Exhibitionism  

 Indikator keempat dari variabel Perilaku Narsisme adalah Exhibitionism yang 

artinya memiliki keinginan untuk memperlihatkan fisiknya untuk mendapatkan 

perhatian dari orang lain. Indikator ini terdapat 2 item pernyataan. Berikut skala 

perhitungan rata-rata frekuensi dengan menggunakan interval sebagai berikut :  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  

jumlah kategori  

  

= 10 - 2  = 8  = 1,6  

                   5         5  

  

Tabel 4. 11  

Distribusi Variabel Berdasarkan Exhibitionism  

  

Interval  Kategori  Frekuensi  Presentase  

2-3,6  STS  18  18%  

3,6-5,2   TS  42  42%  

5,2 - 6,8   R  17  17%  

6,8-8,4   S  20  20%  

8,4-10   SS  3  3%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 42 (42%) dari 100 responden tidak setuju 

bahwa exhibitionism mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 20 responden ( 

20%)  setuju dengan exhibitionism mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini 
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menunjukkan responden tidak setuju bahwa memiliki keinginan untuk 

memperlihatkan fisiknya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.  

4.3.5 Exploitativeness  

Indikator kelima dari variabel Perilaku Narsisme adalah Exploitativeness 

yang artinya menggunakan orang lain sebagai sarana untuk menaikan harga dirinya. 

Indikator ini terdapat 3 item pernyataan. Berikut skala perhitungan rata-rata 

frekuensi dengan menggunakan interval sebagai berikut :  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  

jumlah kategori  

= 15 - 3  = 12  = 2,4  

                   5         5  

  

  

  

  

Tabel 4. 12  

Distribusi Variabel Berdasarkan Exploitativeness  

  

Interval   Kategori  Frekuensi  Presentase  

3- 5,4   STS  2  2%  

5,4-7,8   TS  10  10%  

7,8-10,2   R  60  60%  

10,2-12,6   S  21  21%  
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12,6-15   SS  7  7%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 60 (60%) dari 100 responden raguragu  

bahwa exploitativeness mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 21 responden 

(21%)  setuju dengan exploitativeness mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini 

menunjukkan responden ragu-ragu bahwa menggunakan orang lain sebagai sarana 

untuk menaikan harga dirinya di konten TikTok.  

  

4.3.6 Vanity  

Indikator keenam dari variabel Perilaku Narsisme adalah Vanity yang 

artinya memiliki perilaku yang sombong, angkuh dan arogan. Indikator ini terdapat 

2 item pernyataan. Berikut skala perhitungan rata-rata frekuensi dengan 

menggunakan interval sebagai berikut :  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum jumlah 

kategori  

  

= 10 - 2  = 8  = 1,6  

                   5         5  

  

Tabel 4. 13  

Distribusi Variabel Berdasarkan Vanity  

  

Interval   Kategori  Frekuensi  Presentase  

2-3,6   STS  15  15%  
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3,6-5,2   TS  34  34%  

5,2 - 6,8   R  27  27%  

6,8-8,4   S  22  22%  

8,4-10   SS  2  2%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 34 (34%) dari 100 responden tidak setuju 

bahwa vanity mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 27 responden ( 27%)  

ragu-ragu dengan vanity mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini menunjukkan 

responden tidak setuju bahwa memiliki perilaku yang sombong, angkuh dan arogan 

saat menggunakan aplikasi TikTok.  

  

4.3.7 Entitlement  

Indikator ketujuh dari variabel Perilaku Narsisme adalah Entitlement yang 

artinya mengharapkan bantuan khusus tanpa mempertimbangkan tanggung jawab 

timbal balik dalam membuat konten TikTok. Indikator ini terdapat 3 item 

pernyataan. Berikut skala perhitungan rata-rata frekuensi dengan menggunakan 

interval sebagai berikut :  

  

= nilai jawaban maksimum - nilai jawaban minimum  

jumlah kategori  
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= 15 - 3  = 12  = 2,4  

                   5         5  

  

Tabel 4. 14  

Distribusi Variabel Berdasarkan Entitlement  

  

Interval   Kategori  Frekuensi  Presentase  

3- 5,4   STS  8  8%  

5,4-7,8   TS  35  35%  

7,8-10,2   R  48  48%  

10,2-12,6   S  9  9%  

12,6-15   SS  0  0%  

 Total   100  100%  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 48 (48%) dari 100 responden raguragu 

bahwa entitlement mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 35 responden 

(35%) tidak setuju dengan entitlement mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini 

menunjukkan responden tidak setuju bahwa mengharapkan bantuan khusus tanpa 

mempertimbangkan tanggung jawab timbal balik dalam membuat konten TikTok.  

  

  

  

4.4 Kategorisasi berdasarkan Variabel  
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Tabel 4. 15 Kategorisasi Intensitas Aplikasi TikTok  

  
  

 Berdasarkan tabel diatas pada intensitas penggunaan aplikasi TikTok, dapat dilihat  

bahwa subjek yang di peroleh dari kebiasaan memakai social media TikTok pada 

kategori rendah diperoleh sebanyak 6%. Selanjutnya, pada subjek yang diperoleh 

dari kebiasaan memakai aplikasi TikTok pada kategori sedang diperoleh sebanyak 

69% dan pada subjek yang memiliki kebiasaan memakai aplikasi TikTok pada 

kategori tinggi diperoleh sebanyak 25%. Dengan demikian dapat disimpulkan, 

secara umum mahasiswi UKSW Salatiga dapat dikatakan memiliki tingkat kategori 

sedang dalam intensitas aplikasi TikTok. Tingkatan kategori tersebut menunjukkan 

bahwa siswa cukup intens mempunyai perhatian, durasi dan frekuensi dalam 

menggunakan aplikasi TikTok, meskipun pada aplikasi tersebut menyediakan 

berbagai fitur yang menarik dan unik untuk digunakan. Artinya dalam pengunaan 

aplikasi TikTok dikalangan mahasiswi UKSW hal ini masih dalam batasan wajar 

dan tidak berlebihan.  
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Tabel 4. 16 Kategorisasi Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW  

  
  

 Berdasarkan tabel diatas pada perilaku narsisme bisa dilihat jika subjek yang 

mempunyai kebiasaan berperilaku narsisme pada kategori rendah diperoleh 

sebanyak 61%. Berikutnya, pada subjek yang mempunyai kebiasaan berperilaku 

narsisme pada kategori sedang diperoleh sebanyak 34%, lalu pada subjek yang 

mempunyai kebiasaan berperilaku narsisme dalam kategori tinggi berada pada 5%. 

Sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan secara umum mahasiswi UKSW bisa 

dikatakan mempunyai perilaku narsisme yang rendah. Meskipun demikian, perilaku 

peniruan pada individu tetaplah terjadi karena individu merasa telah memperoleh 

tambahan ketika ia meniru oranglain. Menurut Bandura, sebagian besar perilaku 

khalayak dipelajari melalui peniruan maupun penyajian, contohnya seperti perilaku 

narsisme (Apsari et al., 2017).  

4.5 Uji Asumsi Klasik  

4.5.1 Uji Normalitas   

    Sebelum melakukan uji analisis regresi, peneliti harus melakukan uji  

normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran atau distribusi data 

dalam variabel yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas adalah syarat pertama yang harus dilakukan dalam model regresi. 
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Ketika data yang diteliti berdistribusi normal berarti data menunjukkan bahwa data 

tersebut dapat memiliki populasi. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan grafik ( Histogram).   

  

Gambar 1 Histogram Uji Normalitas  

     Penentuan dengan pengambilan keputusan pada uji normalitas  

dengan menggunakan grafik P-P Plot yaitu dengan melihat penyebaran item pada 

garis diagonal atau kurva. Jika item menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal maka tidak dapat memenuhi syarat asumsi normalitas. Sebaliknya jika 

item menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti garis diagonal, maka dapat 

disimpulkan model regresi memenuhi asumsi Normalitas. Berdasarkan grafik PPlot 

pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa sebaran data menyebar dekat dengan 

garis diagonal serta mengikuti garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

model regresi memenuhi asumsi normalitas.  
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4.5.2 Uji Heteroskedastistas  

 Uji Heteroskedastistas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk menguji apakah dalam varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian atau tidak. Jika uji 

heteroskedastisitas menggunakan teknik Uji Glejser yang dilakukan dengan cara 

meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap 

variabelvariabel penjelas (Ghozali, 2011).   

   Dasar pengambilan keputusan pada Uji heteroskedastisitas dengan  

menggunakan teknik uji glesjser yaitu sebagai berikut :  

Jika nilai signifikansi > 0,05 = tidak terjadi heteroskedastisitas  Jika 

nilai signifikansi < 0,05 = terjadi heteroskedastisitas.  

Tabel 4. 17 Hasil Uji Heteroskedastisitas  

  

  

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikasi Pengaruh Intensitas 

Aplikasi Tiktok (X) adalah 0,307 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dari data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel yang peneliti uji tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  
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4.5.3  Uji Multikolinieritas  

  Uji Multikolinieritas juga termasuk dalam uji asumsi klasik yang harus dilakukan. 

Uji ini berguna untuk menguji apakah ada atau tidaknya multikolinieritas antara 

variabel independen dengan dasar pengambilan kesimpulan sebagai berikut :  

Nilai Tolerance  

Jika Nilai Tolerance > 0,10 = tidak terjadi Multikolinieritas  

Jika Nilai Tolerance < 0,10 = terjadi Multikolinieritas  

Nilai VIF ( Variance Inflation Factor)  

Jika Nilai VIF < 10,00 = tidak terjadi Multikolinieritas  

Jika Nilai VIF > 10,00 = terjadi Multikolinieritas  

  

  

  

  

Tabel 4. 18 Hasil Uji Multikolinieritas   

  

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai Tolerance variabel Pengaruh 

Intensitas Aplikasi TikTok ( x) 1,000 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 
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menunjukkan 1,000 yang lebih kecil dari 10,00. Dari data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi Multikolinieritas.  

4.5.4 Uji Autokorelasi  

 Uji Autokorelasi dalam uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui gangguan 

pada data yang bersifat time series (data berdasarkan waktu). Uji autokorelasi 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi kesalahan penganggu pada 

periode t dengan t1 (sebelumnya) yang ada di dalam model prediksi dengan 

perubahan waktu.Sebuah model regresi yang bebas dari autokorelasi adalah model 

regresi yang baik, sehingga kesalahan prediksi selisih data dengan data hasil regresi 

bersifat bebas untuk setiap nilai X ( variabel independen ). Dalam penelitian ini, uji 

autokorelasi denan menggunakan teknik Durbin Watson.  

  

  

Tabel 4. 19 Hasil Uji Autokorelasi  

  

     Dasar  pengambilan  keputusan  untuk  mendeteksi  adanya  

autokorelasi dapat dilihat dari besarnya angka Durbin-Watson (DW) dengan 

pedoman sebagai berikut :  

Jika angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif  
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Jika angkat D-W diantara -2 sampai  + 2, berarti tidak ada autokorelasi  

Jika angka D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif  

   Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dU (Batas Atas Durbin  

Watson) menurut tabel Durbin Watson yaitu Batas Bawah Durbin Watson dL  

(1,654), Batas Atas Durbin Watson dU (1,694), dan d = 1,639, yang berarti nilai 

DW berada diantara -2 sampai +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi  

4.6 Analisis Regresi  

  Setelah melakukan Uji Asumsi Klasik dan lolos pada semua tahap, maka peneliti 

dapat melanjutkan analisis berikutnya yaitu analisis regresi sederhana. Untuk 

menguji hipotesis, maka digunakan regresi linier sederhana. Hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian dibawah ini :  

H0 = Tidak terdapat pengaruh intensitas aplikasi Tiktok terhadap perilaku narsisme 

mahasiswi UKSW.  

H1 = Terdapat pengaruh intensitasi aplikasi Tiktok terhadap perilaku narsisme 

mahasiswi UKSW.  

     Untuk menguji hipotesis dalam regresi linier sederhana, dan  

diperoleh data sebagai berikut :  
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Tabel 4. 20 Korelasi Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok terhadap Perilaku 

Narsisme Mahasiswi UKSW  

  

  

 Berdasarkan tabel Model Summary yang ditampilkan tabel diatas dapat dilihat 

bahwa korelasi parsial antara Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok (X) terhadap 

Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW (Y) dengan korelasi product moment by 

pearson. Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil korelasi parsial dapat 

dilihat r hitung sebesar 0,405. Berdasarkan r hitung tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan hubungan antara variabel Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok 

terhadap Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW tergolong korelasi cukup kuat, 

karena nilai 0,405 berada diantara 0,25 - 0,50 (Sarwono, 2006). Kemudian dari nilai 

koefisien korelasi yang positif menandakan kedua variabel mempunyai hubungan 

yang searah. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Pengaruh Intensitas Aplikasi 

Tiktok, maka Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW juga akan semakin tinggi. 

Sebaliknya, jika semakin rendah Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok, maka 

Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW juga akan semakin rendah.  

 Berdasarakan koefisiensi determinasi yang ditunjukkan pada Tabel Model 

Summary diatas, diperoleh koefisiensi determinasi ( R Square) sebesar 0,164 atau 
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sebesar 16,4 %. Nilai tersebut diperoleh dari hasil (R2 x 100%). Dari data tersebut, 

menunjukkan dampak atau keefektifan Pengaruh Aplikasi TikTok terhadap  

Perilaku Narsisme Mahasiwi UKSW sebesar 16,4 %, sedangkan sisanya sebesar 

83,6 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari Pengaruh Aplikasi TikTok yang  

tidak diteliti oleh peneliti.  

Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pegaruh Intensitas Aplikasi 

TikTok terhadap perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW, maka dapat di lihat melalui 

tabel ANOVA.  

  

  

  

Tabel 4. 21 Hasil Uji ANOVA  

  

 Dasar pengambilan keputusan analisis Anova yaitu dengan melihat nilai 

probabilitas dengan ketenuan sebagai berikut :  

Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima H1 ditolak  

Jika probabilitas < 0,05, maka H1 diterima H0 ditolak  
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 Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian dibawah ini :  

H0 = Tidak terdapat pengaruh intensitas aplikasi Tiktok terhadap perilaku narsisme 

mahasiswi UKSW.  

H1 = Terdapat pengaruh intensitasi aplikasi Tiktok terhadap perilaku narsisme 

mahasiswi UKSW.  

 Berdasarkan tabel ANOVA diatas, menunjukkan probabilitas adalah 0,000 yang 

artinya lebih kecil dari 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan analisis 

Anova, maka dapat diartikan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Dari keputusan 

tersebut, maka model regresi dapat dipakai untuk menyatakan bahwa variabel 

Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok berpengaruh terhadap Perilaku Narsisme 

Mahasiswi UKSW.  

   Selanjutnya adalah tabel model persamaan regresi Pengaruh Intensitas  

Aplikasi TikTok terhadap Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW  

Tabel 4. 22 Model Persamaan Regresi  

  

Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh berdasarkan perhitungan tabel 

diatas adalah sebagai berikut :  
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YPerilaku Narsisme = a + bPengaruh Aplikasi TikTok  

YPemenuhan Kebutuhan Informasi = 21,498+ 0,634Pengaruh Aplikasi Tiktok  

Dari persamaan regresi linier diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;  

 Konstanta sebesar 21.498 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel Pengaruh 

Intensitas Aplikasi TikTok, maka besarnya variabel Perilaku Narsisme sebesar 

21.498. Koefisiensi regresi sebanyak 0,634 pada variabel Pengaruh  

Intensitas Aplikasi TikTok, artinya bahwa setiap penambahan 1 nilai variabel 

Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok,maka akan meningkatkan Perilaku Narsisme 

sebesar 0,634.  

 Selanjutnya, peneliti akan menunjukkan uji signifikansi dengan uji t yang bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel 

Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok (X) terhadap variabel Perilaku Narsisme 

Mahasiswi UKSW (Y). Dasar pengambilan keputusan uji t sebagai  

berikut :   

- Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak  

- Jika probabilitas < 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak   

 Hasil Uji t dengan melihat Tabel . Diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4.832 

dengan nilai signifikansi 0,000. Dari dasar penentuan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa probabilitas 0,000 < 0,05 yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel Pengaruh Intensitas Aplikasi  
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TikTok secara signifikan mempengaruhi terhadap Perilaku Narsisme Mahasiswi 

UKSW.  

4.7 Pembahasan  

 Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitianini yaitu seberapa besar 

pengaruh intensitas aplikasi TikTok terhadap perilaku narsisme mahasiswi uksw, 

maka data dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner yang di sebarkan kepada 

100 responden secara online menggunakan google form dengan karakteristik 

responden yang merupakan mahasiswi UKSW. Kuisioner disebarkan secara 

random tetapi tetap memperhatikan karakteristik tersebut. Berikut adalahh 

pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti :  

4.7.1 Pembahasan Hasil Uji Deskriptif  

 Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui berdasarkan fakultas responden 

didominasi oleh FISKOM (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi) sebanyak 

37 responden dengan presentase 37%. Lalu frekuensi terbanyak kedua yaitu dari 

FEB ( Fakultas Ekonomika dan Bisnis ), dengan jumlah 16 orang (16%).  

Serta frekuensi terbanyak ketiga ada dari FKIK ( Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Keperawatan) dan FKIP ( Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan),dengan jumlah  

9 orang ( 9%). Lalu untuk frekuensi terbanyak keempat ada dari FBS ( Fakultas 

Bahasa dan Seni), sebanyak 8 responden (8 %). Frekuensi terbanyak kelima ada 

dari Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Matematika, dan Fakultas Teknik 

sebanyak 3 responden (3 %). Dan yang terakhir dari Fakultas Teologi dan Fakultas 

Pertanian dan Bisnis sebanyak 1 orang (1%). Data tersebut menunjukkan bahwa 

responden FISKOM terbanyak dalam mengakses aplikasi TikTok.  Kemudian pada 
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kategori angkatan, angkatan 2018 merupakan frekuensi terbanyak 26 responden 

dengan presentase (26%) dalam mengakses aplikasi Tiktok. Kemudian di angkatan 

2020 dan 2021 dengan 25 responden (25%), Lalu angkatan 2019 dengan 22 

responden (22 %). Dan yang terakhir angkatan 2017 dengan 2 responden (2%). 

Hasil data angkatan 2017-2021 sesuai dengan pernyataan dari Donny Eryastha di 

dalam  (Rakhmayanti, 2020) selaku Head of Public Policy TikTok Indonesia yang 

mengatakan bahwa rentan usia yang bermain TikTok didominasi dari Generasi Z - 

Generasi Y ( 18-24 tahun ). Untuk rata-rata usia angkatan 2021- 2017 berada 

diantara batasan usia 18-24 tahun. Selanjutnya, jenis kelamin perempuan menjadi 

responden terbanyak dalam mengakses aplikasi TikTok yaitu sebanyak 100 

responden dengan presentase 100%. Data dari iklan ByeDance perusahaan induk 

TikTok perempuan menjadi pengguna TikTok paling aktif sebanyak 66% dan 

lakilaki 34%.   

   Kemudian penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel Pengaruh  

Intensitas Aplikasi TikTok (X) yang terdapat 4 indikator yaitu Perhatian, 

Penghayatan, Durasi dan Frekuensi. Kemudian untuk variabel dependen (Y) yaitu 

variabel Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW yang terdiri dari 7 indikator yaitu 

Authority, Self-Sufficiency, Superiority, Exhibitionism, Exploitativeness, Vanity, 

dan Entitlement. Pada indikator pertama variabel Pengaruh Intensitas Aplikasi 

TikTok (X) yaitu Perhatian sebanyak 44 responden masih ragu-ragu bahwa 

indikator Perhatian mempengaruhi responden dalam menggunakan aplikasi 

TikTok. Lalu pada indikator kedua pada variabel Penghayatan dapat dilihat 

menunjukkan 40 responden (40%) dari 100 responden setuju bahwa penghayatan 
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mempengaruhi responden dalam memahami dan menyerap informasi-informasi di 

dalam aplikasi TikTok. Indikiator ketiga dalam variabel Pengaruh Intensitas 

Aplikasi TikTok (X) yaitu durasi. Berdasarkan hasil penelitan menunjukkan 34 

responden (34%) dari 100 responden setuju bahwa durasi mempengaruhi responden 

dalam pengaruh intensitas aplikasi TikTok. Dan 4 responden (4%) sangat tidak 

setuju dengan durasi mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok. Dari data tersebut 

menunjukkan banyaknya responden yang setuju dengan penggunaan aplikasi 

TikTok lebih dari 3 jam dan lebih sering membuka aplikasi TikTok dibandingkan 

media sosial lainnya. Dan diindikator terakhir pada variabel Pengaruh Intensitas  

Aplikasi TikTok (X) adalah frekuensi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  

44 (44%) dari 100 responden ragu ragu bahwa frekuensi mempengaruhi responden 

dalam pengaruh intensitas aplikasi TikTok. Sedangkan 26 responden (26%) tidak 

setuju dengan perhatian mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok. Dan 3 responden 

(3%) sangat setuju dengan frekuensi mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok. Hal 

ini menunjukkan responden masih ragu-ragu untuk membuka tiktok setiap hari dan 

mengharuskan mengupload konten tiktoknya setiap hari di akunnya.   

 Selanjutnya, pada variabel Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW (Y) dengan 

indikator yang pertama adalah Authority yaitu anggapan seseorang yang memiliki 

otoritasnya sebagai pemimpin yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. 

Indikator ini terdapat 2 item pernyataan. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 44 

(44%) dari 100 responden ragu-ragu bahwa authority mempengaruhi perilaku 

narsisme . Sedangkan 26 responden (26%) tidak setuju dengan authority 

mempengaruhi perilaku narsisme. Dan 3 responden (3%) sangat setuju dengan 
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authority mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini menunjukkan responden masih 

ragu-ragu untuk memiliki otoritas sebagai pemimpin di akun TikToknya.   

   Indikator kedua pada variabel Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW (Y)  

dengan indikator Self-Sufficiency yang artinya merasa dirinya lebih spesial dan unik 

daripada orang lain. Indikator ini terdapat 2 item pernyataan. Berdasarkan tabel 

diatas, menunjukkan 43 (43%) dari 100 responden tidak setuju bahwa 

selfsufficiency mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 24 responden ( 26%)  

setuju dengan self-sufficiency mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini 

menunjukkan responden tidak setuju bahwa dirinya merasa lebih baik saat membuat 

konten di TikTok.  

   Indikator ketiga pada variabel Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW (Y)  

dengan indikator Superiority yang artinya memiliki keinginan untuk memimpin dan 

menunjukkan kekuasaan. Indikator ini terdapat 1 item pernyataan. Berdasarkan 

tabel diatas, menunjukkan 44 (44%) dari 100 responden tidak setuju bahwa 

superiority mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 19 responden ( 19%) 

ragu-ragu dengan superiority mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini 

menunjukkan responden tidak setuju bahwa dirinya memiliki keinginan untuk 

memimpin dan menunjukkan kekuasaan.   

 Kemudian, indikator keempat pada perilaku narsisme mahasiswi UKSW adalah 

Exhibitionism yang artinya memiliki keinginan untuk memperlihatkan fisiknya 

untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Indikator ini terdapat 2 item 

pernyataan. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 42 (42%) dari 100 responden 
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tidak setuju bahwa exhibitionism mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 20 

responden (20%) setuju dengan exhibitionism mempengaruhi perilaku narsisme. 

Hal ini menunjukkan responden tidak setuju bahwa memiliki keinginan untuk 

memperlihatkan fisiknya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.  

   Pada indikator kelima pada perilaku narsisme mahasiswi UKSW  

adalah  Exploitativeness yang artinya menggunakan orang lain sebagai sarana untuk 

menaikan harga dirinya. Indikator ini terdapat 3 item pernyataan. Berdasarkan tabel  

diatas, menunjukkan 60 (60%) dari 100 responden ragu-ragu bahwa 

exploitativeness mempengaruhi perilaku narsisme. Sedangkan 21 responden  

(21%)  setuju dengan exploitativeness mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini 

menunjukkan responden ragu-ragu bahwa menggunakan orang lain sebagai sarana 

untuk menaikan harga dirinya di konten TikTok.  

 Selanjutnya pada indikator keenam pada perilaku narsisme mahasiswi UKSW 

adalah Vanity yang artinya memiliki perilaku yang sombong, angkuh dan arogan. 

Indikator ini terdapat 2 item pernyataan. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 34 

(34%) dari 100 responden tidak setuju bahwa vanity mempengaruhi perilaku 

narsisme. Sedangkan 27 responden (7%) ragu-ragu dengan vanity mempengaruhi 

perilaku narsisme. Hal ini menunjukkan responden tidak setuju bahwa memiliki 

perilaku yang sombong, angkuh dan arogan saat menggunakan aplikasi TikTok.  

 Dan yang terakhir pada indikator ketujuh pada perilaku narsisme mahasiswi 

UKSW adalah Entitlement yang artinya mengharapkan bantuan khusus tanpa 

mempertimbangkan tanggung jawab timbal balik dalam membuat konten TikTok. 
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Indikator ini terdapat 3 item pernyataan. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 48 

(48%) dari 100 responden ragu-ragu bahwa entitlement mempengaruhi perilaku 

narsisme. Sedangkan 35 responden (35%) tidak setuju dengan entitlement 

mempengaruhi perilaku narsisme. Hal ini menunjukkan responden tidak setuju 

bahwa mengharapkan bantuan khusus tanpa mempertimbangkan tanggung jawab 

timbal balik dalam membuat konten TikTok.  

 Berdasarkan kategori variabel bisa dilihat bahwa pada intensitas penggunaan 

aplikasi TikTok, dapat dilihat bahwa subjek yang di peroleh dari kebiasaan 

memakai social media TikTok pada kategori rendah diperoleh sebanyak 6%. 

Selanjutnya, pada subjek yang diperolah dari kebiasaan memakai aplikasi TikTok 

pada kategori sedang diperoleh sebanyak 69% dan pada subjek yang memiliki 

kebiasaan memakai aplikasi TikTok pada kategori tinggi diperoleh sebanyak 25%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, secara umum mahasiswi UKSW Salatiga 

dapat dikatakan memiliki tingkat kategori sedang dalam intensitas aplikasi TikTok. 

Tingkatan kategori tersebut menunjukkan bahwa siswa cukup intens mempunyai 

perhatian, durasi dan frekuensi dalam menggunakan aplikasi TikTok, meskipun 

pada aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur yang menarik dan unik untuk 

digunakan. Artinya dalam pengunaan aplikasi TikTok dikalangan mahasiswi 

UKSW hal ini masih dalam batasan wajar dan tidak berlebihan.  

 Dan berdasarkan tabel pada perilaku narsisme bisa dilihat jika subjek yang 

mempunyai kebiasaan berperilaku narsisme pada kategori rendah diperoleh 

sebanyak 61%. Berikutnya,pada subjek yang mempunyai kebiasaan berperilaku 

narsisme pada kategori sedang diperoleh sebanyak 34%, lalu pada subjek yang 
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mempunyai kebiasaan berperilaku narsisme dalam kategori tinggi berada pada 5%. 

Sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan secara umum mahasiswi UKSW bisa 

dikatakan mempunyai perilaku narsisme yang rendah. Hai itu terjadi karena 

kurangnya percaya diri pada mahasiswi UKSW, seperti pada data (Merz Aesthetics 

Unveils New Consumer Campaign “Merz Aesthetics Serendipity Journey” (MASJ) 

- Merz Pharma, n.d.) ditemukan sejumlah temuan penting yaitu 50% dari responden 

yang kurang percaya diri merasa sungkan menilai diri sendiri sebagai pribadi yang 

cantik atau tampan karenga sejumlah faktor eksternal seperti adanya nilai 

kebudayaan tertentu dan standar kecantikan yang dibuat oleh masyarakat. Sehingga 

hal itu membuat tingkat perilaku narsisme mahasiswi rendah. Menurut Schultz 

(Masturah, 2017) Terbentuknya konsep diri dimulai dari masa kanak-kanak sampai 

masa akhir remaja. Pada umumnya, mahasiswa berada pada rentang usia 18-22 

tahun yang berada pada fase remaja akhir (Santrock, 2003). Meskipun sulit, 

kemungkinan konsep diri dapat berubah. Menurut (Feist, Jess dan Feist, 2010) 

perubahan konsep diri yang paling mudah yaitu saat individu mendapatkan 

penerimaan dari oranglain, sehingga dapat mengurangi adanya kecemasan dan 

ancaman pada individu serta dapat menerima berbagai pengalaman yang 

sebelumnya tidak dapat diterima. Selain itu terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya percaya diri pada mahasiswa menurut Calhoun dan 

Acocela dalam (Ghufron,M dan Risnawati, 2014) faktor faktor yang mempengaruhi 

percaya diri yaitu orangtua, teman sebaya, dan masyarakat. Ketiganya memiliki 

peran yang sangat penting pada tempatnya masing-masing. Mahasiswa yang 

mendapatkan dukungan positif baik dari orangtua, teman sebaya, maupun dari 
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masyarakat tentunya akan menumbuhkan konsep diri yang positif, begitu pula 

sebaliknya. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa percaya diri tidak dapat 

berkembang dengan sendirinya, lingkungan berperan penting bagi percaya diri 

mahasiswa, karena faktor-faktor tersebut tentunya dapat mempengaruhi mahasiswa 

dalam mengenal atau memahami dirinya lebih baik, sehingga mampu 

menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri.  

4.6.2 Pembahasan Hasil Uji Inferentif  

 Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh r hitung sebesar 0,405 dan nilai korelasi 

tersebut tergolong cukup kuat dan memiliki nilai positif yang menandakan 

hubungan yang searah. Artinya, semakin tinggi Pengaruh Intensitas Aplikasi 

TikTok akan semakin tinggi Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW maupun 

sebaliknya.Pada uji F didapatkan nilai probabilitas 0,000 (<0,05) sehingga pada 

hipotesis dapat disimpulkan H1 diterima dan H0 ditolak yaitu terdapat pengaruh 

intensitas aplikasi TikTok terhadap perilaku narsisme mahasiswi UKSW. Pada uji 

regresi ditentukan Y perilaku narsisme mahasiswi uksw = 21,498 + 0,634 pengaruh 

intensitas aplikasi TikTok. Artinya bahwa setiap penambahan 1 nilai variabel 

pengaruh intensitas aplikasi TikTok, maka akan meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan informasi sebesar 22,132. Pada Uji t, disimpulkan bahwa cukup rendah 

pengaruh intensitas aplikasi TikTok secara signifikasi mempengaruhi mahasiswi  

UKSW.  

 Kemudian uji tabel korelasi yang ditujukkan pada tabel model summary, diperoleh 

nilai koefisien determinasi ( R Square ) sebesar 0,164 atau 16,4 % (R2 X 100%). 

Artinya, sangat rendah dampak Pengaruh Intensitas Aplikasi TikTok terhadap 
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Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW adalah sebesar 16,4% dan sisanya sebesar 

83,6% yang dipengaruhi faktor lain. Faktor lain yang membuat hasil pengaruh 

sangat rendah berdasarkan faktor lokasi. Berdasarkan penelitian data dari 

(Pengguna TikTok Indonesia Gempar, Potensi Cuan Menggelegar! - Ginee, n.d.) 

app annie ( perusahaan yang bergerak pada bidang analisis pasar aplikasi) app user 

behavior yang di unggah pada  web ginee.com peringkat pertama di Indonesia yang 

paling banyak mengakses aplikasi TikTok didominasi oleh Jakarta sebesar 22%, 

lalu yang kedua oleh Jawa Barat sebesar 18% dan peringkat ketiga dari Jawa Timur 

sebesar 13%. Untuk Jawa tengah sendiri terdapat urutan ke 7 sebesar 7%. Seperti 

yang telah diketahui bahwa UKSW berada di wilayah Jawa Tengah hal itu dapat 

menjadikan faktor mengapa pengaruh aplikasi TikTok terhadap perilaku narsisme 

mahasiswi UKSW sangat rendah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh intensitas aplikasi TikTok dapat mempengaruhi perilaku narsisme 

mahasiswi UKSW sebesar 16,4% ( sangat rendah ). Hal ini sangat berbeda dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ria Sabekti (2019) menyatakan 

bahwa adanya hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan 

aktualisasi diri pada remaja, terdapat 59,3% memiliki intensitas penggunaan media 

sosial yang tinggi dan 52,7% mahasiswa memiliki aktualisasi diri yang positif. Dari 

hasil tersebut dapat dipahami bahwa media sosial memiliki pengaruh yang tinggi 

terhadap aktualisasi diri. Perbedaan ini bisa dilihat letak lokasi penelitian dalam 

penelitian Ria Sabekti (2019) melakukan penelitian di Surabaya Jawa Timur, 

dimana wilayah Jawa Timur merupakan daerah dengan peringkat ke 3 di Indonesia 

yang aktif dalam menggunakan aplikasi TikTok. Terdapat penelitian yang 
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menunjukkan hasil akhir yang tidak signifikan yaitu penelitian dari (Rinna Yustinna 

Wahyu, 2018) berjudul “ Hubungan narsisme dan Perilaku Selfie Pada Mahasiswa), 

dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara narsisme dengan perilaku selfie pada Mahasiswa Unversitas Muhammadiyah 

Malang. Hasil analisa menunjukkan nilai korelasi r sebasar 0, dengan nilai 

signifikan (p) 0,<0 yang berarti ketingga tinggi tingkat narsisme makan belum tentu 

kecenderungan berperilaku selfienya juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Faktor 

yang kedua berdasarkan behavior ( perilaku ), berdasarkan dari penelitian app annie 

di web ginee.com terdapat data bahwa pengguna aplikasi TikTok ternyata 95% 

hanya menonton video FYP saja dan untuk pengguna aplikasi TikTok yang 

memposting video di aplikasi TikTok hanya 9 % saja. Dari data tersebut bisa lihat 

bahwa faktor lain yang tidak mempengaruhi intensitas aplikasi TikTok terhadap 

perilaku narsisme mahasiswi UKSW. Hal ini sangat sesuai dengan data pada tabel 

di indikator penghayatan, bahwa mahasiswi di UKSW lebih setuju untuk lebih 

mudah memahami informasi-informasi yang ada di aplikasi TikTok dibandingkan 

mengupload konten videonya ke aplikasi TikTok. Dalam penelitian (Endarwati & 

Ekawarti, 2021) behavior lainnya dalam pengguna aplikasi TikTok yaitu untuk 

berjualan, dari segi penjualan 40% responden menyatakan bahwa TikTok dapat 

menyampaikan informasi dengan baik. Selain itu behavior lainnya  

Menurut data yang dihimpun (Conney Stephanie, 2021) Kompas Tekno dari Phone 

Area 2021 bahwa terdapat 80% pengguna TikTok menyebut bahwa aplikasi TikTok 

merupakan tempat hiburan. Menurut (Baker,R.K & White, 2010) kepercayaan diri 

bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi intensitas penggunaan media 
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sosial.Hal tersebut juga mempengaruhi mengapa pengaruh intensitas aplikasi 

TikTok sangat rendah terhadap perilaku narsisme mahasiswi UKSW.  

Berdasarkan teori S-O-R oleh Hovland juga ditemukan bahwa penyebab 

terjadinya perubahan perilaku bergantung karena rangsangan (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme. Sebuah perubahan dalam masyarakat tidak dapat 

dilakukan tanpa adanya bantuan serta dorongan dari pihak luar meskipun 

masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Hal tersebut juga selaras dengan 

teori S-O-R menurut Dennis Mcwual dan Sven Eundahl didalam buku (Nawiroh,  

2016 : 120), menjelaskan bahwa stimulus respons yaitu efek merupakan reaksi 

tertentu terhadap stimulus tertentu, sehingga orang dapat menduga atau 

memperkirakan adanya hubungan era tantara isi pernyataan dengan reaksi audiens. 

Perubahan perilaku yang dilakukan oleh mahasiswi ini muncul sebagai dampak dari 

intensitas penggunaan aplikasi Tiktok masuk dalam kategori stimulus. Artinya, 

semakin sering khalayak menggunakan aplikasi tersebut maka akan sering 

mendapatkan efek, sehingga perilaku narsisme akan semakin tinggi untuk didapat. 

Dalam teori ini, pengguna aplikasi Tiktok dikategorikan sebagai komunikan atau 

organisme. Sedangkan efek media yaitu perilaku narsisme masuk dalam kategori 

respon. Sehingga aplikasi TikTok akan memberikan pengaruh pada perilaku 

narsisme mahasiswi UKSW terutama saat adanya sebuah dorongan dari lingkungan  

sekitar.   
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