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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian hubungan antara penggunaan instagram terhadap 

kepribadian ujub pada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan dari nilai mean pada skala penggunaan instagram adalah 

130,85 dan standar deviasi adalah 10,963. Kemudian dari hasil tersebut 

dapat ditentukan subjek yang berada di kategori tinggi sebanyak 48 orang 

(24%), di kategori sedang 110 orang (55%) dan yang berada di kategori 

rendah 42 orang (21%). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan instagram 

pada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin masih tergolong sedang. 

2. Berdasarkan dari nilai mean pada skala kepribadian ujub adalah 60,53 dan 

standar deviasi adalah 5,061. Kemudian dari hasil tersebut dapat ditentukan 

subjek yang berada di kategori tinggi sebanyak 39 orang (19.5%), di 

kategori sedang 116 orang (58%) dan yang berada di kategori rendah 45 

orang (22.5%). Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian ujub pada 

mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin masih tergolong sedang. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka didapatkan hasil yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif tetapi dalam tingkat hubungan yang rendah 

(rxy = 0,310 ; sig = 0,000 ≥  0,05) antara penggunaan instagram terhadap 

kepribadian ujub. Hal ini sesuai dengan yang diperoleh dari pengolahan data 

dengan program SPSS 22.0 dengan r tabel = 0,138 dan rxy (r hitung) = 
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0,310. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan dengan 

nilai rxy = 0,310 > r tabel = 0,138 sehingga hasil yang ditemukan penulis 

signifikan, besar hubungan penggunaan instagram terhadap kepribadian 

ujub (rxy2x100) sebesar 9.61%, ini berarti ada variabel lain yang 

berhubungan dengan kepribadian ujub sebesar 90.39%. Artinya hipotesis 

yang diajukan dapat diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara 

penggunaan instagram terhadap kepribadian ujub pada mahasiswa UIN 

Antasari Banjarmasin. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyadari 

bahwa masih terdapat banyak kekurangan didalamnya, baik dalam teori dan 

wawasan penulis serta instrumen yang digunakan hanya menggunakan skala dan 

sedikit wawancara dengan responden. Untuk itu, ada beberapa saran untuk bahan 

pertimbangan sebagai penyempurnaan penulis selanjutnya yang terkait dengan 

penelitian serupa yaitu berupa saran teoritis dan saran praktis: 

1. Saran Teoritis 

a. Agar penelitian selanjutnya dapat lebih dikembangkan penelitian dalam 

bidang kepribadian, khususnya dalam bidang kepribadian Islam. 

b. Penulis selanjutnya diharapkan untuk menambah teori kepribadian ujub 

dari sumber atau tokoh yang berbeda. Dengan menambahkan teori dari 

sumber atau tokoh yang berbeda diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik lagi. 
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c. Selanjutnya diharapkan pula untuk penulis selanjutnya akan lebih baik 

dapat melakukan wawancara mendalam untuk kepribadian ujub dengan 

jenis data penelitian kualitatif. 

2. Saran Praktis 

Penulis menyarankan kepada para pengguna media sosial, khususnya 

instagram agar berhati-hati dan bertindak berdasarkan etika sosial yang berlaku 

di masyarakat dalam menggunakan instagram. Banyaknya masyarakat, lembaga 

dan organisasi formal maupun non formal yang menggunakan media sosial ini, 

diharapkan menjadi pertimbangan untuk menggunakan media sosial ini secara 

santun dan mengunggah hal-hal yang positif, serta tidak mengunggah hal-hal 

yang berbau SARA. Penulis berharap pengguna media sosial khususnya 

instagram dapat menggunakannya dengan bijak. 


