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BAB III  

METODE PENELITIAN  

  

1.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian  

1.1.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian kuantitatif ini adalah pendekatan 

positivism. Pendekatan positivism melibatkan pengumpulan dan 

konversi data menjadi bentuk numerik sehingga perhitungan statistik 

dapat dibuat dan kesimpulannya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Arikunto, 2006) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilannya. Sifat dalam penelitian ini adalah asosiatif. Dimana, 

menurut (Sugiyono, 2014) penelitian asosiatif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, 

mencari peranan, pengaruh dan hubungan sebab akibat, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Adapun variabel yang dihubungkan dalam 

penelitian ini adalah variabel aplikasi TikTok (x) terhadap perilaku 

narsisme (y).  

  

1.1.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan metode statistika inferensial. 

Penelitian metode statistika inferensial merupakan penelitian yang 

berhubungan dengan analisis data pada sampel dan hasilnya dipakai 

untuk generalisasi pada populasi. Penggunaan statistika inferensial 

didasarkan pada peluang atau sampel yang dianalisis dan diperoleh 

secara acak. Statistik Inferensial terdapat menjadi 2 yaitu statistika 

parametrik dan nonparametrik, statistika parametrik adalah teknik yang 

berdasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil memiliki distribusi 

normal dan jenis data yang digunakan interval dan rasio.  



 

2  

  

1.2 Desain Penelitian Variabel dan Indikator Empirik Yang Digunakan   

1.2.1 Desain Penelitian  

 Desain penelitian yaitu strategi yang dipilih peneliti untuk 

mengintegrasikan seluruh komponen riset dengan logis dan sistematis 

untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian.  

Berikut merupakan desain penelitian berdasarkan judul skripsi diatas:  

  

 

Variabel X ( Intensitas  

  

Aplikasi Tiktok)  

  
 

 

   Gambar 1  

Desain Penelitian  

1.2.2  Identifikasi Variabel   

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut,  yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2011a). Variabel penelitian terdiri dari :  

3.2.2.1 Variabel Bebas (Independent Variable)  

Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2011b). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu intensitas penggunaan 

aplikasi TikTok.  

  

  

3.2.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2011:40). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kecenderungan narsisme.  

Variabel Y ( Perilaku  

Narsisme)   
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1.2.3 Indikator Variabel Penelitian   

Indikator variabel bebas X: indikator intensitas penggunaan aplikasi 

TikTok. Intensitas merupakan suatu tingkat yang mempertimbangkan 

apa yang dilakukan seseorang dalam media untuk pemuas 

kebutuhannya, media yang digunakan disini adalah TikTok. Indikator 

yang terkait ialah:  

- Perhatian   

- Penghayatan  

- Durasi   

- Frekuensi   

Indikator variabel terikat Y: indikatornya ialah kecendrungan 

narsisme.Narsisme adalah suatu kesatuan emosi dan motivasi yang 

dimanifestasikan dengan menampilkan diri secara angkuh dan memiliki 

konsep diri yang tinggi, berusaha mencari pengakuan terhadap 

kelebihannya. Indikatornya yaitu:  

- Authority  

- Self-Sufficiency   

- Superiority  

- Exhibitionism  

- Exploitativeness   

- Vanity  

- Entitlement  
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3.3 Unit Amatan, Unit Analisa dan Sumber Informasi  

3.3.1    Unit Amatan  

    Menurut (Ihalauw, 2003) unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan. Sumber 

untuk memperoleh data agar dapat menggambarkan atau menjelaskan 

suatu analisis. Yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang 

menggunakan aplikasi TikTok.  

  

3.3.2   Unit Analisa  

Menurut (Masri dan Sofian, 2006) Unit Analisis adalah sesuatu yang 

dijadikan sumber untuk memperoleh data agar dapat menggambarkan 

atau menjelaskan  suatu analisis. Yang menjadi unit amatan dalam 

penelitian ini adalah perilaku narsisme Mahasiswi dari Universitas 

Kristen Satya Wacana yang menggunakan aplikasi TikTok.  

3.3.3 Sumber Informasi  

           Informasi penelitian ini didapatkan dari hasil pengamatan dan  

kuesioner sampel, beberapa buku dan jurnal tentang sikap dan perilaku 

manusia. Dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber 

data primer dan sumber data sekunder:  

3.3.3.1 Sumber Data Primer  

 Sumber data primer adalah sebuah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan sebuah teknik pengumpulan data dari 

observasi untuk mengamati lingkungan UKSW dan mendapati banyak 

sekali mahasiswi UKSW yang sedang menikmati tontonan TikTok dan 

membuat konten di aplikasi TikTok. Dari sini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi untuk sumber informasi.  
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3.3.3.2 Sumber Data Sekunder  

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung baik yang didapat dari lokasi penelitian atau di luar lokasi 

penelitian dalam bentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk mengumpulkan 

berbagai arsip-arsip video konten tiktok mahasiswi UKSW yang memiliki 

hubungan dengan perilaku narsisme.  

  

1.2.4 Skala Likert  

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert. 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para 

peneliti dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

responden. Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban 

atau respon dalam skala ukur yang telah disediakan. Skala ukur yang 

digunakan peneliti dalam angket kuisioner ini yaitu, sangat setuju (SS), 

setuju (S), Ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). 

Untuk mengukur skala kategori Likert, jawaban diberi bobot atau 

disamakan dengan nilai kuantitatif 5,4,3,2,1. Skala ukur tersebut 

ditempatkan berdampingan dengan pertanyaan dengan tujuan agar 

responden lebih mudah memberikan pilihan jawaban yang sesuai dengan 

pertimbangan mereka.  

  

Tabel 3. 1  

Skala Likert  

Jawaban  Skor  
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Sangat Setuju (SS)  5  

Setuju (S)  4  

Ragu-ragu (R)  3  

Tidak Setuju (TS)  2  

Sangat Tidak Setuju (STS)  1  

  

1.2.5 Instrumen  

Tabel 3. 2  

Tabel Instrumen  

Variabel  Indikator  Item Instrumen  Skala 

Pengukuran 

Favorable  Unfavorable  

1. Penggunaan 

Tiktok, 

penggunaan 

media sosial 

tiktok digunakan 

untuk 

mengunggah  

(upload) foto dan 

video yang 

diiringi musik  

1. Perhatian, 

pembahasan yang 

menarik dan isi 

acara sangat 

berpengaruh untuk 

menarik perhatian  

2. Durasi, merupakan 

lamanya waktu 

yang dibutuhkan 

individu untuk 

melakukan  

1. Unggahan 

konten aplikasi 

tiktok 

membuat saya 

meluangkan 

waktu untuk 

mengakses 

tiktok  

2. Aplikasi  

Tiktok  

1. Ketika ada 

unggahan 

konten di 

aplikasi tiktok 

membuat saya 

malas untuk 

mengakses  

tiktok   

2. Saya tidak 

peduli dengan  

Interval  
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dalam 

penggunaannya 

masyarakat 

berperilaku 

konsumtif karena 

dalam 

penggunaannya  

tingkat intensitas 

akses dalam 

mengkonsumsi 

konten dari 

Tiktok sangat 

mempengaruhi.  

3.  

4.  

perilaku yang 

menjadi target. 

Durasi dibutuhkan 

untuk menggunakan 

aplikasi tiktok. 

Frekuensi, 

merupakan 

banyaknya 

pengulangan 

perilaku yang 

menjadi target.   

Penghayatan, dapat 

berupa pemahaman 

dan penyerapan 

terhadap informasi 

yang diharapkan, 

kemudian informasi 

tersebut dipahami, 

dinikmati dan 

disimpan sebagai 

pengetahuan baru.  

3.  membuat saya 

harus untuk 

mengunggah  

konten setiap 

hari agar 

dilihat dan 

diakses  

Penggunaan 

Tiktok 

membuat saya 

menjadi 

mengerti dan 

memahami isi 

kontennya.  

  

adanya konten 

di aplikasi tiktok  

3. Saya membuka 

tiktok tidak 

setiap hari, 

hanya saat 

butuh saja  

 



 

8  

  

2. Perilaku 

Narsisme, 

merupakan 

perasaan cinta 

terhadap diri 

sendiri yang 

berlebihan. 

Orang yang 

mengalami  

gejala ini  

1.  

2.  

3.  

Authority, merasa 

dirinya lebih 

mendominasi 

daripada orang lain.  

Self-Sufficiency, 

merasa dirinya lebih 

spesial dan unik 

daripada orang lain 

Superiority, 

memiliki keinginan  

1.  

2.  

Saya sangat 

unggul dalam 

membuat 

konten di 

tiktok  

Saya punya 

kelebihan 

tersendiri 

dalam 

membuat  

1. Saya tidak 

ahli dalam 

pembuatan 

konten tiktok  

2. Saya tidak 

terlalu 

percaya diri 

saat  

membuat  

konten tiktok  

Interval  
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disebut narsis 

(narcissist). 

Istilah ini 

pertama kali 

digunakan 

dalam psikologi 

oleh Sigmund 

Freud  dengan 

mengambil dari 

tokoh dalam 

mitos  

Yunani,Narkiss 

os  Narcissus), 

yang dikutuk 

sehingga ia 

mencintai 

bayangannya  

sendiri di kolam. 

Ia sangat 

terpengaruh oleh 

rasa cinta akan 

dirinya sendiri 

dan tanpa 

sengaja 

mengulurkan 

tangannya 

hingga 

tenggelam dan 

akhirnya 

tumbuh bunga 

yang sampai  

untuk memimpin 

dan menunjukkan 

kekuasaan  

4. Exhibitionism, 

Memperlihatkan 

fisiknya untuk 

mendapatkan 

perhatian dari orang 

lain.  

5. Exploitativeness, 

Menggunakan orang 

lain sebagai sarana 

untuk menaikan 

harga dirinya.  

6. Vanity, Perilaku 

yang sombong, 

angkuh dan arogan  

7. Entitlement, 

Mengharapkan 

bantuan khusus 

tanpa  

mempertimbangkan 

tanggung jawab 

timbal balik.  

konten di 

tiktok  

3. Di dalam 

grup tiktok 

saya lebih 

sering  

membagikan 

konten ke 

teman-teman  

4. Saya lebih 

sering  

membuat  

konten nari di 

tiktok untuk 

menunjukkan  

fisik saya  

5. Saya lebih 

suka dibantu 

daripada 

membantu 

saat membuat 

konten di 

Tiktok  

3. Saya lebih 

suka melihat 

konten 

daripada 

membuat  

konten tiktok  

4. Saya lebih 

suka 

membantu 

teman saya 

membuat  

konten tiktok  
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sekarang disebut 

bunga narsis.   

    

  

  

 3.4  Penentuan Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi  

Populasi merupakan wilayah berupa objek atau subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu terhadap sesuatu yang telah 

ditetapkan dan kemudian diteliti serta ditarik kesimpulannya. Adapun 

populasi dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut :  

1. Seorang mahasiswi.  

2. Berstatus sebagai mahasiswi aktif di Universitas Kristen Satya 

Wacana.  

3. Memiliki akun media sosial TikTok dan aktif menggunakannya.  

  

 3.4.2 Sampel  

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Universitas Kristen 

Satya Wacana. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan 

menggunakan teknik purposive. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti 

memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan 

sampelnya. Populasi Mahasiswi UKSW berjumlah 9.850 Mahasiswi. 

Teknik ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dapat mewakili 

karakteristik populasi yang diinginkan.   

Untuk menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan, maka 

digunakan rumus Cochran (Sugiyono,2017). Rumus Cochran adalah 

dimana :  
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N= Jumlah sampel yang diperlukan  

Z = Tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam sampel, yakni 95% 

p= Peluang Benar 50% q = Peluang Salah 50%  

Moe : Margin of Error  atau tingkat kesalahn maksimum yang 

dapat di tolerir.  

 Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% diaman nilai Z 

sebesar 1,96 dan tingkak error maksimum sebesar 10%. Jumlah ukuran 

sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :  

  

                              n= 96,04  

  Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel 

minimal yang harus digunakan dalam penelitian adalah 97 responden.  

  

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode 

observasi dan survey dengan alat pengambilan data menggunakan kuesioner 

kepada mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Data akan 

dikumpulkan setelah pengamatan dan pengisian kuesioner oleh responden, lalu 

dilakukan pengolahan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah :  

1. Penelitian Kepustakaan   

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari teori yang terdapat dalam 

literatur-literatur dan sumber lainnya yang cocok/ relevan dengan masalah 

yang diteliti.  

2. Penelitian Lapangan  

Penelitian ini untuk melihat bagaimana kenyataan yang sebenarnya dari 

masalah yang ada, maka diperlukan penelitian lapangan untuk memperoleh 
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suatu data primer secara langsung. Adapun Langkah-langkah dalam 

pengelompokan data primer, sebagai berikut:  

a. Kuisioner  

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan mengenai suatu halhal 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi sendiri merupakan teknik dari penelitian dimana peneliti 

mengumpulkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan 

penelitian berupa arsip-arsip video yang ada.  

  

3.6 Penentuan Lokasi   

 Dalam waktu bulan yang terhitung dari bulan November 2021 hingga Maret 2022. 

Adapun  jadwal penelitian sebagai berikut :  

  

Tabel 3. 3  

Tabel Penentuan Lokasi  

No  Uraian  November  Desember  Januari  Febuari  Maret  

1  Persiapan Penelitian  v          

2  Perencanaan    v  v      

3  Observasi Lapangan    v  v      

4  Penyebaran  

Kuesioner  

      v    

5  Analisis dan  

Pengolahan Data  

      v    

6  Penyusunan Laporan        v  v  
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3.7 Teknik Analisis Data  

  Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan 

statistik. Statistik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Pada statistik inferensial 

terdapat statistik parametris dan non parametris. Dalam penelitian ini 

menggunakan statistik parametris dengan alasan data yang akan digunakan 

lebih dari 30.    

3.7.1 Uji Pengaruh  

         Uji Regresi Linier Sederhana  

Uji regresi linier merupakan alat uji yang digunakan untuk melihat 

pengaruh antara variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) (Sugiyono, 2011). 

Dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh intensitas aplikasi tiktok 

terhadap perilaku narsisme. Persamaan regresi linier sederhana untuk 

mengukur variabel X terhadap variabel Y yaitu:  

Y= a + bX Keterangan:  

X : Variabel Bebas 

Y : Variabel Terikat 

a : konstanta b : 

Koefisien Regresi  

  

3.8  Pengujian Data Instrumen  

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan memegang peran yang 

sangat penting karena kualitas data yang diperoleh ditentukan oleh kualitas 

instrumen tersebut. Apabila instrumen yang digunakan dapat 

dipertanggungjawabkan, data yang diperoleh pun juga dapat 

dipertanggungjawabkan. Maksudnya adalah data yang yang diperoleh dapat 

mewakili atau mencerminkan keadaan suatu yang diukur oleh peneliti dari 

responden atau subyek penelitian. Data yang diolah kemudian akan digunakan 
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untuk mengetahui hubungan antar variabel, yaitu pengaruh intensitas aplikasi 

tiktok terhadap perilaku narsisme mahasiswi UKSW. Oleh karena itu 

instrumen penelitian berupa angket kuesioner tersebut diuji dengan persyaratan 

kualifikasi yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.   

  

a. Uji Validitas   

Uji validitas merupakan suatu proses untuk menguji item pertanyaan 

dalam sebuah instrumen dan merupakan ukuran seberapa cermat alat 

ukur tes melakukan fungsi ukurnya (Anzwar, 1997). Ketika sesuatu dapat 

diukur maka suatu instrumen dikatakan valid. Pada uji validitas mengacu 

pada degree of freedom (df), dengan perhitungan df= n-2 yang mengacu 

pada nilai r hitung dan r tabel.  Kriteria dalam pemilihan item dinyatakan 

valid dan tidak valid berdasarkan korelasi item total dengan 

menggunakan batasan r-hasil > r-tabel.  

1. Valid jika r hasil positif > r table (rxy > 0,675)  

2. Tidak Valid jika r hasil < r table (rxy < 0,675)  

3. R table diperoleh dari df = N-2 = 385-2 = 383 (0,675 dengan 

taraf signifikan 5%)  
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Tabel 3. 4  

Hasil Uji Validitas Variabel X  

Item Pertanyaan  Nilai r hasil  Nilai r tabel  Keterangan  

Perhatian 1  0,746  0.316  Valid  

Perhatian 2  0,670  0.316  Valid  

Perhatian 3   0,387  0.316  Valid  

Penghayatan 1  0,617  0.316  Valid  

Penghayatan 2  0,548  0.316  Valid  

Durasi 1  0,737  0.316  Valid  

Durasi 2  0,750  0.316  Valid  

Frekuensi 1  0,640  0.316  Valid  

Frekuensi 2   0,583  0.316  Valid  

  

  

Tabel 3. 5  

Hasil Uji Validitas Variabel Y  

Item Pertanyaan  Nilai r hasil  Nilai r tabel  Keterangan  

Authority 1  0,630  0,316  Valid  

Autorithy 2  0,471  0,316  Valid  

Self-Sufficiency 1  0,566  0,316  Valid  

Self-Sufficiency 2  0,583  0,316  Valid  

Superiority 1  0,488  0,316  Valid  

Exhibitionism 1  0,384  0,316  Valid  

Exhibitionism 2  0,526  0,316  Valid  

Exploitativeness 1  0,679  0,316  Valid  

Exploitativeness 2  0,776  0,316  Valid  

Exploitativeness 3  0,546  0,316  Valid  
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Vanity 1  0,492  0,316  Valid  

Vanity 2  0,565  0,316  Valid  

Entitlement 1  0,750  0,316  Valid  

Entitlement 2  0,718  0,316  Valid  

Entitlement 3  0,634  0,316  Valid  

   

b. Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas berasal dari kata reliability yang artinya adalah sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Kegunaan dari 

adanya uji reabilitas ini untuk menunjukkan konsistensi alat ukur 

apabila dilakukan dengan berbagai kesempatan (Hadi, 2000). 

Penelitian ini akan semakin dianggap konsisten jika nilai Alpha 

cronbach semakin mendekati angka 1. Peneliti melakukan 

pengujian reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 16. 

Formula statistic yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini 

adalah Alpha Cronbach's. Untuk menentukan apakah instrumen 

reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6. Menurut Sekaran, 

reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat 

diterima dan diatas 0,8 adalah baik.  

  

  

Tabel 3. 6  

Tabel Reabilitas  
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     Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap item pertanyaan  

yang ditunjukkan pada tabel diatas, menunjukkan variabel Pengaruh 

Intensitas Aplikasi Tiktok terhadap Perilaku Narsisme Mahasiswi  

UKSW memiliki nilai cronbach’s Alpha 0,881 diatas dari r-tabel 

(0,316) sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil pengujian tersebut 

reliabel.  
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