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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa peralihan atau bisa juga disebut masa 

transisi dimana masih terjadi pembentukan dan perubahan kepribadian. Masa 

remaja akan banyak mengalami permasalahan-permasalahan yang baru 

dikehidupannya dan terjadi ketegangan emosi yang tinggi akibat dari perubahan 

fisik dan kelenjarnya (Hurlock, 1980). Di dalam kehidupan remaja seringkali 

lebih aktif berinteraksi dikehidupan sosial media dari pada berinteraksi di dunia 

nyata. Salah satu alasan mengapa sosial media biasa digunakan remaja dalam 

berinteraksi dengan teman sebaya adalah perasaan mudah diterima dan 

mendapatkan teman di social media dari pada di kehidupan nyata dan budaya 

sekarang ini juga melibatkan pengaruh media (Santrock, 2012).  

Sementara itu kemajuan teknologi yang sangat pesat juga membuat remaja 

dengan mudah untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi dengan teman dan 

kerabat. Sehingga untuk saat ini internet telah menjadi jendela dunia. Banyak hal 

yang dapat diperoleh melalui media internet dengan menggunakan telepon 

genggang ataupun smartphone,  seseorang dengan mudah mengakses media sosial 

yang mereka miliki. Salah satu faktor yang dimiliki media internet yaitu 

anonimitas serta tanpa batas sehingga para pengguna dapat melakukan perilaku 

negatif dan merugikan penggunanya lainnya khusunya para remaja yang lebih 

sering menggunakan media internet, karena faktor tersebut selalu melekat  dalam  

tubuh  internet dan  seringkali disebut-sebut sebagai faktor pendukung 
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perundungan media sosial (Budiarti, 2016). Perundungan Media Sosial memiliki 

beberapa kekhasan yang membuatnya berpotensi lebih berbahaya dari pada 

perilaku perundungan secara langsung dengan bertatap muka, media elektronik 

modern memungkinkan perilaku tersebut terjadi  dan dikarenakan anonim atau 

menyamarkan siapa pelaku tersebut sehingga perundungan media sosial dapat 

dilakukan kapan saja dan menjangkau khalayak luas (Cabrera, dkk, 2017). 

Menurut Menesini & Spiel (dalam Meter & Bauman, 2018) perundungan media 

sosial sendiri terjadi melalui email, pesan teks, komentar di media sosial melalui 

foto atau video korban yang menjadi target untuk di permalukan dan sebarluaskan 

oleh pelaku perundungan media sosial instagram di dunia maya atau internet. 

Hasil survey yang dilakukan oleh Kemenkominfo bahwa saat ini pengguna 

internet di Indonesia mencapai 63juta orang dan 95% merupakan pengguna 

internet yang mengakses jejaring sosial (Ayun, 2015). Menurut Country Director 

Facebook Indonesia Sri Widowati yang dilansir melalui detik.com mengatkan 

bahwa saat ini jumlah pengguna instagram di Indonesia mencapai 45juta perbulan, 

ini terbesar di Asia Pasifik (DetikINET, 2017). 

 Dari data dan hasil survey menunjukkan bahwa banyak sekali pengguna 

internet di Indonesia khususnya remaja, oleh karena itu banyak permasalahan 

yang dialami remaja ketika menggunakan internet dan media social dikarenakan 

banyak remaja yang tidak menyadari dan mengetahui resiko dan bahaya ketika 

mereka bermain dan berinteraksi di social media salah satu resikonya yaitu 

menjadi korban maupun pelaku perundungan media sosial instagram. Data dari 

IPSOS (Alisah & Manalu, 2018) menunjukkan bahwa Indonesia sendiri menjadi 
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negara  nomor 1 terkait kasus perundungan media sosial instagram. Banyak 

kalangan remaja yang terkait kasus perundungan media sosial instagram. 

Sebagaimana yang disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (Detik, 

21 Juli 2017) mengatakan bahwa 84% anak yang berusia antara 12-17 tahun 

mengalami kasus perundungan dan kebanyakan kasus  perundungan yang 

ditemukan merupakan kasus perundungan media sosial instagram. Tidak hanya 

itu, survey yang dilakukan pada tahun 2016, terdapat 14% dari total 3.580 

kejadian adalah kasus perundungan media sosial (Tribun Jogja, 22 Juli 2017). 

Perilaku agresif terutama perundungan media sosial menjadi perhatian besar para 

peneliti dan perilaku agresif tersebut dilakukan melalui teknologi informasi dan 

komunikasi dan merupakan tindakan bahaya media digital yang sering diulangi 

(Machackova, Smith & Steffgen, 2017). Berdasarkan data dari UNICEF dan studi 

Kementerian Komunikasi Indonesia di antara 400 remaja (usia 10-19) di 17 

provinsi menemukan 58% dari mereka tidak mengerti tentang perundungan media 

sosial (Safaria, 2016). 

 Hasil study yang dilakukan Royal Society for Public Health Inggris 

(RSPH), bahwa aplikasi berbagi foto dan video singkat yang sekarang sudah 

memiliki 700 juta pengguna di seluruh dunia ini, Instagram dianggap sebagai 

platform medsos yang sering membuat anak muda depresi, cemas dan kesepian 

dibandingkan medsos lainnya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tersebut 

dengan 1.500 responden berusia 14-24 tahun, ditemukan bahwa Instagram 

membuat anak muda merasa harga dirinya rendah, kondisi tubuh yang buruk, dan 

kurang tidur akibat bermain instagram.  
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  Salah satu penyebab terjadinya kasus perundungan media sosial adalah 

faktor kematangan emosi. Menurut Rizky dalam (Maryam & Fatmawati, 2018) 

faktor yang diyakini sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan atau 

perundungan media sosial di kalangan  remaja yaitu tidak matang secara 

emosional, kebutuhan impulsif untuk mengontrol orang lain, dan kurang 

kepedulian terhadap orang lain. Interaksi social di dunia maya instagram tersebut 

dapat cukup mempengaruhi emosi seseorang, khususnya remaja, karena pengaruh 

adanya komentar atau tanda love maka itu akan membuat remaja sedikit 

terguncang emosinya, ketika ada teman dunia maya memberikan komentar negatif 

tentang foto atau videonya, atau hanya sedikit yang memberi tanda love. Dengan 

demikian diasumsikan bahwa lingkungan social internet dapat mempengaruhi 

kematangan emosi remaja. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Dangwal 

(2016) bahwa pengguna internet khususnya pengguna media social di kalangan 

anak muda akan mempengaruhi kematangan emosinya, dan dari hasil 

penelitiannya ditemukan bahwa remaja pengguna internet, khususnya sosial media 

cenderung kurang matang emosinya, terutama instagram. 

Kematangan emosi menurut Chaplin (dalam Syadza & Sugiasih, 2017) 

yaitu merupakan suatu keadaan dimana seseorang sudah mencapai tingkat 

kedewasaan pada kondisi emosionalnya. Apabila seseorang dengan kondisi emosi 

yang sudah matang  akan lebih baik dalam mengungkapkan emosinya. Seseorang 

dengan kematangan emosi yang baik juga dapat melakukan kontrol terhadap 

emosinya dalam menghadapi situasi tertentu. Sebaliknya, berbeda dengan remaja 

yang emosinya belum matang akan cenderung mudah meledak emosinya, tidak 
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dapat menampilkan ekspresi emosi yang tepat ketika di depan umum, sehingga 

sangat mudah berubah dari suatu suasana hati ke suasana hati yang lainnya. 

Remaja yang belum matang ini kurang mampu menilai situasi secara baik 

sebelum bereaksi secara emosional, sehingga akan lebih mudah terbawa suasana 

hati dan lingkungannya sesuai dengan pendapat Hurlock (2012) bahwa remaja 

yang telah dikatakan matang emosinya apabila remaja tersebut sudah tidak lagi 

mudah untuk meledakkan emosinya di hadapan oranglain secara spontan dan 

lebih memilih untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan 

emosinya dengan cara-cara yang tepat. Kematangan emosi juga merupakan 

sebuah perkembangan internal tentang bagaimana seseorang mampu 

menyeimbangkan pikiran dan kecerdasan dengan realitas eksternal. Jika seseorang 

benar-benar matang secara emosional, dia memiliki dan bertindak dengan 

integritas yang dimilikinya (Dangwal & Srivastava, 2016). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu guru 

bimbingan konseling SMA N Colomadu diperoleh data permasalahan yang sering 

dialami oleh siswa SMA N Colomadu yaitu sering terjadi aksi antara kakak kelas 

melabrak adik kelas. 

 Permasalahan utama dalam penelitian ini diungkapkan dalam rumusan 

masalah apakah terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan perundungan 

media sosial pada remaja. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan kematangan emosi terhadap perundungan media sosial  pada remaja 

pengguna instagram. 

C. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagi remaja yang 

menggunakan media sosial. 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dalam pengetahuan tentang 

bahaya perundungan di media sosial. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan kematangan emosi terhadap 

perundungan di media sosial. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya 

Bagi Subjek, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah 

diharapkan   meningkatkan kesadaran kepada remaja pengguna media social 

agar tidak melakukan perundungan di media sosial.  




