
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Dari  hasil  penelitian yang telah dilakukan tentang kecenderungan gangguan 

kepribadian narsistik pada remaja pengguna instagram di Pekanbaru, maka dapat 

diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Mayoritas pengguna instagram di Pekanbaru memiliki tingkat kecenderungan 

gangguan kepribadian narsistik yang rendah, yaitu sebesar 57,5%. 

2. Perempuan memiliki tingkat kecenderungan narsistik yang lebih tinggi 

dibanding laki-laki (45,9059 > 43,7714). 

3. Pengguna instagram yang memiliki jumlah foto > 150 foto cenderung lebih 

narsistik daripada pengguna instagram yang memiliki jumlah foto 90-150 foto 

(46,2222 > 45,0108). 

4. Pengguna instagram yang berpendidikan di jenjang SMA/SMK memiliki 

kecenderungan narsistik yang lebih tinggi dibandingkan pengguna instagram 

yang ada di jenjang pendidikan Perguruan tinggi dan jenjang lainnya (46,6667 

> 45,3085 > 41,8750). 

5. Tidak ada perbedaan yang signifikan kecenderungan gangguan kepribadian 

narsistik ditinjau dari jenis kelamin, jumlah foto, durasi akses, rentang akses, 

dan pendidikan (ρ > 0,05). 
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B. Saran 

Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini,  peneliti  ingin mengemukakan  

beberapa  saran  yang  kiranya  dapat memberikan  manfaat.  Adapun  saran  

tersebut ditujukan kepada: 

1. Bagi Remaja 

Remaja diharapkan mampu menggunakan media sosial dengan arif dan 

bijaksana. Remaja juga dituntut mampu dalam memfilter berbagai 

informasi yang ada di media sosial dengan selalu membentengi diri melalui 

ajaran agama.  

2. Kepada Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang berkaitan dengan 

penelitian mengenai kecenderungan gangguan kepribadian narsistik 

pada remaja pengguna instagram agar dapat mempertimbangkan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi gangguan kepribadian narsistik 

pada remaja pengguna instagram. Peneliti selanjutnya juga dapat 

menggunakan metode penelitian kualitatif supaya memperoleh hasil 

yang lebih maksimal. 

b. Jika peneliti selanjutnya ingin menggunakan variabel yang sama 

dengan penelitian ini, maka peneliti diharapkan menggunakan alat ukur 

yang reliabilitas validitas nya baik dan tidak mengandung social 

desirability. 

c. Tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang akan banyak 

bermunculan fenomena-fenomena baru seiring perkembangan 
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kecanggihan zaman. Peneliti berharap  semoga  penelitian  ini  dapat  

menjadi  sumber referensi  bagi  penelitian  selanjutnya  yang berkaitan 

dengan  kecenderungan gangguan kepribadian narsistik pada remaja 

pengguna instagram. 
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