
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat 

mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi sosial, dengan adanya perkembangan 

teknologi saat ini interkasi sosial dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Hal 

tersebut didukung dengan adanya berbagai macam media sosial yang digunakan 

sebagai alat untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Saat ini media sosial sudah 

menjadi bagian dari kehidupan setiap individu, dimana hampir setiap individu 

memiliki berbagai akun media sosial untuk diakses setiap hari, bahkan saat ini media 

sosial sudah menjadi kebutuhan bagi setiap individu mulai dari berbagai tingkatan 

usia, jenis kelamin, pendidikan dan sebagainya. Selain itu media sosial sebagai media 

untuk berkomunikasi jarak jauh, hanya dengan menggunakan smartphone dan 

koneksi internet orang-orang dapat berkomunikasi dengan mudah melalui akun media 

sosial seperti blackberry massanger, facebook, twitter, path, instagram, line, skype 

dan lain sebagainya (Arista, 2015). 

 
Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet 

Indonesia (2016) pengguna internet di Indonesia jumlahnya mencapai 123,7 juta 

orang dan di pulau Jawa mecapai 86,3 juta orang. Di Indonesia terdapat 75,5% 

penggunanya berusia 10-24 tahun, dimana usia tersebut termasuk di dalamnya adalah 
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pelajar dengan presentase 69,8% dan mahasiswa memiliki persentase penggunaan 

internet tertinggi yaitu 89,7%. 

 
Media sosial digunakan sebagian besar orang untuk berkomunikasi, 

berpartisipasi, berbisnis atau memasarkan suatu produk secara online, sebagai 

pencarian identitas diri, melakukan interaksi secara online, mengembangkan 

eksistensi, membangun hubungan pertemanan secara online, membangun reputasi dan 

membentuk suatu kelompok atau forum secara online (Rifauddin, 2016). Media sosial 

sekarang ini juga banyak dimanfaatkan oleh para remaja. Remaja seringkali 

mengunggah mengenai kegiatan yang dilakukan di akun media sosial yang dimiliki. 

Seperti pada akun media sosial instagram, remaja mengunggah foto-foto mereka 

untuk menunjukkan aktivitas sehari-hari ketika sedang bepergian dan menunjukkan 

barang-barang yang mereka miliki pada akun media sosial yang dimiliki. Kemudian 

followers (pengikut) akun instagram mereka akan memberikan like ataupun comment 

pada foto yang telah diunggah tersebut. Remaja juga seringkali mengungkapkan 

perasaannya melalui akun media sosial mereka berupa curahan isi hati yang 

berbentuk tulisan, gambar ataupun video (Natalia, 2016). 

 
Namun di sisi lain, media sosial terkadang dimanfaatkan remaja dengan 

kurang tepat, seperti halnya mengomentari status atau postingan di akun media sosial 

orang lain, komentar yang diberikan dapat berupa komentar yang positif ataupun 

negatif. Komentar negatif yang diberikan dapat berupa suatu kata atau kalimat 

berbentuk umpatan, sumpah serapah, dan sebagainya. Hal ini disebabkan tidak ada 

persyaratan wajib untuk beraktivitas di dunia maya maka orang-orang termasuk 
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remaja merasa dapat berperilaku secara bebas. Kebebasan dalam menggunakan media 

sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial yang menjadi 

dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Salah satu bentuk penyalahgunaan 

media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah cyberbullying (Natalia, 

2016). 

Hasil survei global yang dilakukan oleh Latitude News mengemukakan bahwa 

bentuk kekerasan yang sering dialami remaja saat ini adalah cyberbullying. Indonesia 

termasuk negara dengan kasus bullying tertinggi kedua di dunia yang banyak 

dilakukan di jejaring sosial. Sedangkan posisi pertama adalah Jepang dan Amerika 

Serikat menempati posisi ketiga (Satalina, 2014). Hal tersebut didukung pernyataan 

Chen, Ho, & Lwin, (2016) bahwa frekuensi penggunaan media sosial memiliki 

dampak yang lebih besar berupa cyberbullying dibandingkan dengan media-media 

lainnya. Hal ini dikarenakan media sosial sangat populer di kalangan remaja, media 

sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Selain itu, media sosial 

menggabungkan berbagai forum diskusi online, seperti chat room, blog, dan e-mail, 

yang dapat digunakan pengguna untuk mengirim pesan pribadi, memberi komentar 

pada postingan orang lain, menggungah informasi pribadi, dan mengunggah foto ke 

media sosial yang dimiliki. 

 
Cyberbullying merupakan salah satu bentuk dari bullying. Kesamaan antara 

bullying dan cyberbullying yaitu keduanya dapat menyebabkan penderitaan bagi para 

korban, keduanya berawal dari kurangnya pengawasan orang tua (Cassidy, Faucher, 

& Jackson, 2013). Cyberbullying sendiri merupakan pencemaran nama baik dalam 
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bentuk tulisan ataupun gambar, baik berupa foto maupun video melalui internet, 

smartphone, atau melalui media elektronik lainnya (Kowalski, Limber, & Agatson, 

2012). 

 
Bentuk dari tindakan cyberbullying ada beberapa macam, yaitu menghina, 

mengunggah foto, bahkan sampai melakukan akses pada akun media sosial orang 

lain, baik melalui e-mail dan melalui situs web untuk menyebarkan ketidakbenaran 

agar korban merasa terintimidasi (Rifauddin, 2016). Sementara itu, salah satu hal 

yang terpenting dan perlu digaris bawahi dalam cyberbullying adalah adanya 

anonimitas, dimana korban tidak mengetahui siapa pelaku yang menganggu mereka 

(Kowalski & Limber, 2007). Cyberbullying dapat diterima dengan mudah oleh 

korban dimana pun dan kapan pun karena cyberbullying dapat dilakukan secara 

online melalui media sosial (Mawardah & Adiyanti, 2014). Selain itu, terdapat suatu 

faktor penting mengapa cyberbullying sulit dilihat atau diprediksi yaitu karena 

sedikitnya potensi pelaporan, dimana korban enggan untuk mencari pertolongan 

(Schneider, O'donnel, & Smith, 2015). 

 
Dari hasil survei dengan menggunakan kuisioner terbuka yang dilakukan 

peneliti menyatakan bahwa dari 63 yang mengisi kuisioner, peneliti menemukan 

sebanyak 21 sebagai pelaku cyberbullying, 15 korban cyberbullying, dan 27 bukan 

pelaku maupun korban cyberbullying. Sehingga diperoleh presentase 33,33% pelaku, 

23,80% korban dan 42,85% tidak pernah menjadi korban maupun pelaku. Kemudian 

peneliti juga menemukan rata-rata korban menggunakan media sosial berupa 

whatsapp, instagram, line dan twitter. 
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Hasil penelitian Sartana & Afriyeni (2017) menunjukkan bahwa jumlah 

korban cyberbullying di kalangan remaja perempuan yang menjadi korban 

cyberbullying lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah mereka adalah 99 responden 

(58%), sedangkan korban yang berjenis kelamin laki-laki hanya 73 orang (44%). Hal 

ini juga di dukung dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa wanita lebih 

cenderung menerima cyberbullying dibandingkan dengan bullying tradisional 

(Fautcher, Jackson & Cassidy, 2014). Dari catatan-catatan mengenai korban 

cyberbullying tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan 

korban cyberbullying berjenis kelamin perempuan. 

 
Peneliti melakukan wawancara dan memperoleh dokumentasi bukti 

cyberbullying dari 5 korban di daerah Surakarta dan Sukoharjo, dimana ada beberapa 

kasus terjadinya cyberbullying yang diterima para korban. Seperti subjek GA yang 

menerima cyberbullying dari pelaku yang merupakan teman magang di suatu instansi, 

cyberbullying diterima subjek disebabkan karena subjek tidak menanggapi pesan 

pelaku melalui whatsapp, subjek ENLJ yang menerima cyberbullying karena 

kebohongan yang dibuat di akun instagram miliknya dimana subjek sengaja membuat 

postingan palsu dirinya sedang berlibur di suatu tempat padahal subjek tidak sedang 

melakukan hal tersebut, subjek SMP yang menerima cyberbullying melalui pesan 

whatsapp dan melalui instagram dari karyawan di tempat magang karena karyawan 

tersebut iri pada subjek yang dekat dengan jajaran-jajaran atasan di instansi tersebut 

serta merasa subjek lebih cantik dari pelaku, subjek FAPA yang menerima 

cyberbullying melalui instagram karena dianggap sombong oleh teman-teman satu 
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kelasnya dan dituduh sebagai orang ketiga oleh pelaku lainnya, dan subjek FDN yang 

menerima cyberbullying melalui instagram dari temannya sejak sekolah menengah 

pertama karena mereka sudah lama tidak bermain bersama lagi sehingga 

menimbulkan permasalahan dalam hubungan pertemanan. 

 

Pelaku yang melakukan cyberbullying sebagian besar adalah teman-teman 

korban sendiri, meskipun korban tidak mengenal sebagian pelaku yang melakukan 

cyberbullying atau disebut dengan anonimitas (Sartana & Afriyeni, 2017). Baik 

disengaja atau tidak disengaja anonimitas dapat mempersulit dalam menentukan 

sumber cyberbullying (Byrne, Vessey, & Pfeifer, 2017). Cyberbullying menyebabkan 

korban merasa marah, malu, takut, dan mempengaruhi konsentrasi belajar dan 

cyberbullying memiliki dampak lebih besar daripada bullying fisik karena 

cyberbullying bisa dilihat oleh banyak orang dari akun media sosial. Seperti bullying 

yang dilakukan secara tatap muka, cyberbullying juga dapat menimbulkan dampak 

bagi korban baik secara fisik, psikologis, sosial, emosional maupun secara akademis. 

 
Menurut Agaston dkk., terdapat beberapa pembahasan mengenai dampak 

psikologis yang dialami korban, yaitu merasa sedih, merasa terluka, marah, frustrasi, 

kebingungan, stres, merasa kesusahan, dan kesepian. Dampak lain yang lebih nyata 

seperti, depresi, rendah diri, ketidakberdayaan, kecemasan sosial, keinginan untuk 

bunuh diri, ketakutan, merasa lemah dan sendirian, harga diri menjadi rendah, 

kerenggangan hubungan, masalah emosional dan masalah pertemanan (Cassidy, 

Faucher, Jackson, 2013). Dampak psikologis yang dirasakan dapat menyebabkan 



7 
 
 
 
 
 

 

individu menutup diri dan mengisolasi dirinya sendiri. Dampak lainnya yaitu individu 

kehilangan privasinya, hal ini dikarenakan cyberbullying yang diterima dapat 

disaksikan oleh publik dari berbagai kalangan atau teman-teman yang mengetahui hal 

tersebut, individu merasa tidak bebas dalam bermedia sosial atau berinteraksi di dunia 

maya. Individu juga kehilangan kepercayaan pada orang lain seiring dengan adanya 

privasi yang hilang, hal tersebut yang mengakibatkan individu menutup dirinya 

(Wangid, 2016). Sejumlah besar cyberbullying dapat membuat korban mendapatkan 

konsekuensi berbahaya seperti gejala psikosomatik, perilaku anti sosial bahkan 

hingga bunuh diri (Chen, Ho, & Lwin, 2016). 

 
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan perilaku cyberbullying yang 

diterima korban merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dapat 

berdampak pada kehidupan korban. Maka muncul pertanyaan penelitian yaitu 

“Bagaimanakah Dinamika Psikologis Korban Cyberbullying ?”. 

 

 

B.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeksripsikan dinamika psikologis 

korban cyberbullying. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

 
Memberikan  tambahan  informasi  kajian  teori-teori  psikologi,  khusunya 

 

mengenai dinamika psikologis korban cyberbullying 

 

2. Manfaat Praktis 

 
a.  Bagi Fakultas Psikologi 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan 

psikologi bagi pengembangan bidang minat sosial serta dapat dijadikan referensi 

penelitian dengan topik-topik terkait. 

 
b. Bagi Remaja 

 

Memberikan informasi kepada remaja pengguna jejaring sosial agar lebih 

bijak dan berhati-hati dalam berperilaku online dan mengurangi perilaku 

cyberbullying. 

 
c. Bagi Orang Tua 

 

Memberikan informasi kepada orangtua agar dapat meningkatkan 

pengawasan dan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk lebih bijak dalam 

berperilaku secara online. 

 
d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau 

pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai cyberbullying. 

 

 

 

 


