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Dikalangan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang banyak yang menyukai film-film drama Korea. Banyak penelitian 

mengatakan bahwa film sesungguhnya begitu berpengaruh bagi penontonnya, 

karena penonton dapat meniru pesan yang ia bawa sehingga mudah sekali 

ditangkap bahkan oleh orang-orang yang berpikir sederhana. Cerita dan peran 

dalam film drama Korea terkadang menceritakan sosok yang terkesan cenderung 

narsistik. Karakteristik gangguan kepribadian narsistik ditujukan pada orang-

orang yang menunjukkan pola tentang sesuatu yang berlebihan terhadap 

kemampuan dirinya. Keadaan ini berbeda dengan kondisi di kalangan mahasiswa 

fakultas psikologi UIN Maliki Malang yang cenderung tidak menonjolkan diri dan 

masih memiliki rasa empati terhadap orang lain.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat minat menonton film 

Drama Korea, mengetahui tingkat kecenderungan narsistik, dan Untuk 

menganalisis pengaruh dari minat menonton film drama Korea  terhadap 

kecenderungan narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kuantitatif 

dengan pendekatan korelasional. Untuk seberapa pengaruhnya antara minat 

menonton film drama Korea terhadap kecenderungan narsistik, menggunakan 

rancangan regresi. Populasi penelitian adalah mahasiswa psikologi UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang yang berjumlah 720 mahasiswa, terhitung dari angkatan 

2010 s.d 2013. Peneliti mengambil sampel 20 % dari populasi dengan jumlah 

subjek sebanyak 144. Proses pengumpulan data dengan menggunakan skala atau 

angket dengan teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. 

Teknik analisis data menggunakan teknik Regression Analysis dan Partial 

Corelation dengan menggunakan teknik bantuan komputer SPSS versi 17.0 for 

windows.  

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat minat menonton film 

drama Korea dengan prosentase tertinggi 56,3 %, sedang  41,7 %, rendah 2,1%. 

Tingkat kecenderungan narsistik dengan prosentase sedang 66 %, rendah 29,2 %, 

tinggi 4,9 %. Hipotesis terdapat pengaruh antara minat menonton film drama 

Korea terhadap kecenderungan narsistik pada Mahasiswa UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang terbukti dengan tingkat pengaruh minat menonton film drama 

korea terhadap kecenderungan narsistik sebesar 7,9 %.    
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