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HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN CYBERBULLYING PADA 

REMAJA PENGGUNA GAME ONLINE 

 

Abstrak 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan 

cyberbullying pada remaja pengguna game online. Hipotesis yang diajukan yaitu ada 

hubungan negatif antara kontrol diri dengan perilaku cyberbullying. Semakin tinggi 

kontrol diri, maka semakin rendah perilaku cyberbullying. Begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah kontrol diri maka semakin tinggi perilaku cyberbullying. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tawangharjo yang 

berjumlah 312 dengan sampel 50 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

alat ukur berupa Skala Kontrol Diri dan Skala Cyberbullying. Analisis data dilakukan 

dengan teknik korelasi product moment. Berdasarkan analisis data antara variabel 

kontrol diri dengan cyberbullying diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar -0,382 

dan (p) sebesar 0,006 (p < 0,05). Artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara variabel kontrol diri dengan cyberbullying pada remaja pengguna game online. 

Variabel kontrol diri mempengaruhi variabel cyberbullying sebesar 14,6% dan 

kemudian sisanya 85,4% dipengaruhi variabel lainnya. Variabel kontrol diri tergolong 

rendah. Sedangkan variabel cyberbullying tergolong sangat tinggi. 

 

Kata Kunci : kontrol diri, cyberbullying. 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to determine the relationship between self-control and 

cyberbullying in adolescents using online games. The hypothesis is that there is a 

negative relationship between self-control and cyberbullying behavior. The higher the 

self-control, the lower the cyberbullying behavior. Vice versa, the lower the self-

control, the higher the cyberbullying behavior. The population in this study were 

students of class VIII at Junior High School 1 of Tawangharjo, totaling 312 with a 

sample of 50 students. The sampling technique used was purposive sampling technique. 

The method used is quantitative with a measuring instrument in the form of Self Control 

Scale and Cyberbullying Scale. Data analysis was performed using product moment 

correlation techniques. Based on data analysis between self-control variables and 

cyberbullying, the correlation coefficient values are obtained (rxy) of -0,382 and (p) of 

0,006 (p < 0,05). This means that there is a very significant negative relationship 

between self-control variables and cyberbullying in adolescents using online games. The 

self-control variable influences the cyberbullying variable of 14,6% and the rest 85,4% 

influenced by other variables. Self-control variable is relatively low. While the 

cyberbullying variable is classified as very high. 

 

Keyword : self-control, cyberbullying. 

 

1. PENDAHULUAN 

Masa remaja menjadi awal peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja, masa 

remaja sering di identikan sebagai masa individu mulai berusaha mengenal diri melalui 
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eksplorasi dan penelitian karakteristik psikologi diri sendiri sebagai upaya untuk dapat 

diterima dari lingkungan, dan sebagai remaja mampu melewati masa peralihan dengan 

baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami kenakalan remaja mulai kenakalan 

ringan hingga kriminal. 

Knoers (dalam Monks, 2002) menjelaskan bahwa remaja dalam waktu luangnya 

kerap mengalami kebosanan, remaja juga segan untuk melakukan apa saja adalah 

masalah yang sering dijumpainya. Dengan tidak melakukan banyak interaksi dengan 

lingkungan dan juga tidak banyak melakukan aktivitas yang berarti, remaja akan 

mengalami kejenuhan. Bermain game online menjadi alah satu pilihn bagi remaja 

sebagai media untuk mengurangi kejenuhan. Game telah menjadi aktivitas rekreasi 

utama bagi remaja dan akan bahkan terus meningkat untuk waktu yang mendatang. 

Karena ketika bermain game online seseorang dituntut untuk menang dan selalu 

menang agar menjadi paling teratas dan memperoleh kepuasan karena telah 

memainkannya dengan hebat. Seseorang juga merasa kesal jika mendapatkan hasil yang 

tidak diinginkannya seperti saaat kalah dalam bermain game online tersebut. Meinarno 

& Sarwono (2018) menyatakan bahwa pada umumnya kondisi frustasi dapat 

menimbulkan kemarahan yang kemudian akan   menjadi perilaku agresif. Perilaku 

agresif yang kerap terjadi pada game online adalah cyberbullying. 

Cyberbullying adalah tindakan kekerasan psikis, penghinaan, atau intimidasi 

yang dilakukan seseorang atau kelompok melalui perangkat teknologi dan informasi di 

media siber terhadap orang atau kelompok lain. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk 

mengintimidasi, mempermalukan, menyebar kebencian dan keburukan di dunia maya 

atau media siber, yang ditujukan secara khusus untuk korban dengan diketahui secara 

publis. Pada intinya, dunia maya atau cyberbullying bisa disebut sebagai teror sosial 

yang dilakukan melalui teknologi (Susanti dkk, 2019). 

Cyberbullying adalah fenomena baru seiring berkembangnya internet di dunia 

dan Indonesia. Menurut Chadwick (2014) terdapat delapan aspek cyberbullying antara 

lain Harassment yaitu mengirim pesan yang menyinggung/memaki seseorang secara 

berulang- ulang, Denigration (fitnah) yaitu menyebarkan informasi yang belum pasti 

tentang orang lain, Flaming (terbakar) yaitu menanggapi obrolan menggunakan bahasa 

yang marah dan vulgar, Impersonation yaitu berpura-pura menjadi orang lain dengan 

membuat email palsu alamat atau nama pesan instan yang digunakan untuk 

merendahkan orang yang ditiru, Maquerading yaitu membobol email akun media sosial 
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orang lain dan menggunakannya untuk mengirim serta mem-posting hal-hal yang dapat 

mempermalukan orang tersebut, Pseudonyms yaitu memiliki akun palsu untuk 

menyembunyikan identitas, Outing and Trickery (tidak jujur) yaitu perbuatan atau 

perkataan yang tidak jujur dalam menyampaikan pesan teks, dan CyberStalking yaitu 

bentuk pelecehan mengirim pesan berulang kali yang termasuk ancaman bahaya atau 

sangat mengintimidasi. 

Pandie dan Weisman (2016) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

cyberbullying yaitu faktor keluarga, karena orang tua memiliki peran dalam keluarga 

yaitu untuk melindungi atau melindungi anak-anak mereka dari cyberbullying. Faktor 

diri sendiri, dengan mengembangkan kontrol diri dan memahami diri sendiri dapat 

terhindar dari kenakalan remaja. Sehingga mampu bersikap rasional dan tidak impulsif 

saat menghadapi keadaan berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau situasi 

yang menekan (stress). Kemudian faktor lingkungan, lingkungan yang positif akan 

memberi pengaruh yang positif juga. Sehingga jika lingkungan bersifat negatif maka 

akan meningkatkan perilaku cyberbullying. 

Berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti di SMP Negeri 1 Tawangharjo, 

peneliti terlebih dahulu mengadakan wawancara dengan salah satu guru BK di SMP 

Negeri 1 Tawangharjo, dan diperoleh informasi bahwa kasus cyberbullying masih 

sering terjadi di sekolah. Kemudian hampir semua siswa menggunakan jejaring sosial, 

terutama game online MLBB. Intensitas penggunaan game online tersebut dalam sehari 

selama 4 sampai 5 jam. Banyak siswa yang tidak dapat mengontrol dirinya terutama 

yang menggunakan game online, maka ada beberapa dari mereka melakukan perilaku 

cyberbullying. Ketika ia bermain game tersebut, lalu mengalami kekalahan ia tidak bisa 

mengendalikan emosinya dan menghina atau memaki-maki lawannya dengan berkata 

kasar. Jika ia menang, ia akan menghina lawan mainnya melalui chat room. Jika 

ditinjau dari aspek-aspek cyberbullying menurut Chadwick (2014), aspek yang kerap 

muncul adalah harassment yaitu mengganggu atau menyinggung pemain lain dnegan 

kata-kata dan flaming yaitu secara berulang kali menghina atau berbicara kasar secara 

frontal. 

Kontrol diri (self-control) adalah suatu kemampuan untuk mengendalikan diri 

yang dimiliki setiap individu, baik dalam tingkah laku, pemikiran, emosi maupun dalam 

pengambilan keputusan. Sehingga sebelum melakukan sesuatu, individu selalu 

memikirkan akibat yang akan terjadi. Semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki individu 
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maka semakin baik dalam mengendalikan perilakunya. (Purwasih dkk, 2017). 

Averill (dalam Kusumadewi dkk, 2014) mengemukakan bahwa terdapat tiga 

aspek pada kontrol diri, yaitu: Kontrol perilaku (Behavioral Control) merupakan 

kemampuan individu untuk merespon situasi atau memodifikasi keadaan yang dianggap 

tidak menyenangkan., Kontrol kognitif (Cognitive Control) merupakan kemampuan 

individu untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, 

menilai atau menghubungkan suatu kejadian sebagai usaha untuk mengurangi tekanan, 

kontrol keputusan (Decisional Control) merupakan kemampuan individu untuk memilih 

dan memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan berdasarkan yang diyakininya. 

Hurlock (dalam Khairunnisa, 2013) menyatakan bahwa sebagaimana faktor 

yang mempengaruhi kontrol diri: Faktor internal, dimana usia mempengaruhi kontrol 

diri seseorang. Semakin bertambah usia seseorang maka semakin baik kemampuan 

mengontrol diri. Faktor eksternal, lingkungan keluarga terutama orang tua menentukan 

bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Orang tua yang menerapkan disiplin 

kepada anaknya secara intens sejak dini dan orang tua tetap konsisten terhadap semua 

konsekuensi, sikap kekonsistenan ini akan diinternalisasikan anak dan akan menjadi 

kontrol diri baginya. 

Penelitin Rahayu (2012) pada siswa-siswi SMP dan SMU di kota Magelang, 

Yogyakarta dan Semarang, mengungkapkan kasus cyberbullying pada remaja sebesar 

28% dari 363 siswa. Tidak ada kasus yang serius namun banyak pelaku cyberbullying 

terjadi pada remaja laki-laki berimbang perempuan sebesar 50%. Perlakuan 

cyberbullying yang paling banyak diterima oleh korban adalah menyinggung, mengejek, 

atau memaki-maki, kemudian disusul dengan perlakuan difitnah atau digosipkan. Hal 

tersebut sesuai dengan aspek cyberbullying yaitu harassment dan denigration. Media 

yang di gunakan berupa jejaringan sosial sebesar 35% serta Short Message Service 

(SMS) sebesar 33%. 

Listiyanty (2019) menyatakan bahwa kasus perundungan siber (cyberbullying) 

masih sering terjadi di sekolah, di SMP Negeri 41 Semarang dan SMP Negeri 22 

Semarang. Perilaku cyberbullying prosentasenya mencapai 40% yakni terjadi di SMP 

Negeri 41 Semarang dan 24% di SMP Negeri 22 Semarang, dimana tindakan tersebut 

paling banyak ditemukan pada siswa kelas VII dan kelas VIII. bentuk perilaku yang 

paling sering muncul di kalangan siswa diantaranya: Ditemukan hasil prosentase 

sebesar 23% yakni bertengkar atau mengancam via online dengan berhasa yang kasar 
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dan vulgar (flaming), selanjutnya melakukan tindakan mengganggu dan menyinggung 

(harassment) 13% yakni dimana pelaku mengganggu dan menyinggung korban secara 

terus menerus, kemudian sekitar 8,3% pura- pura menjadi orang lain (maquerading), 

dan 10% siswa banyak memberikan komentar negatif yang ditujukan untuk memfitnah 

siswa lain yang mereka tidak senangi (denigration). 

Dari teori low self-control Moon (dalam Darmawan, 2017) menyatakan bahwa 

mengasosiasikan perilaku kriminal dengan fenomena bullying. Fenomena tersebut 

memiliki kesamaan dengan kriminal sosial, serta menganggap bullying sebagai masalah 

yang serius dalam kaitannya dengan ancaman terhadap prestasi akademik siswa dan 

keamanan siswa di sekolah. Teori ini menyatakan bahwa salah satu penyebab perilaku 

kriminal tersebut adalah rendahnya kontrol diri (low self-control) pada seseorang. Moon 

et al. menyatakan bahwa sumber utama perilaku kriminal adalah rendahnya kontrol diri. 

Seseorang yang aktif secara fisik, senang mencari sensasi, memiliki kemampuan 

akademik yang terbatas, kurang peka dengan lingkungan sekitar merupakan individu 

yang memiliki kontrol diri rendah. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas, maka dari itu peneliti 

tertarik melakukan penelitian secara kuantitatif dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah Ada Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan 

Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Game online?”. Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian 

berjudul “HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN CYBERBULLYING 

PADA REMAJA PENGGUNA GAME ONLINE”. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian kuantitatif korelasional. 

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu kontrol diri dan variabel tergantung 

yaitu cyberbullying. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode Skala Likert dan Skala Frekuensi. Skala Variabel kontrol diri diungkap 

menggunakan skala kontrol diri yang dimodifikasi dari penelitian Fidiana (2014) 

dengan nilai reliabilitas Cronbanch’s Alpha sebesar 0,912. Skala tersebut disusun 

berdasarkan aspek kontrol diri yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol 

keputusan. Penyusunan skala ini menggunakan model Likert yang memiliki 23 butir 

aitem yang terbagi dalam 17 aitem favorable dan 6 aitem unfavorable. Pernyataan 
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dikelompokkan ke dalam empat alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Variabel Cyberbullying 

diukur menggunakan skala cyberbullying yang dimodifikasi dari penelitian Sanjaya 

(2014) dengan nilai reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,918. Skala tersebut disusun 

berdasarkan meliputi aspek diantara lain harassment (mengganggu), denigration 

(fitnah), flaming, impersonation (peniruan identitas), masquerading, outing and 

trickery, pseudonym (nama samaran), dan cyberstalking. Penyusunan skala 

menggunakan model 

Frekuensi yang memiliki 24 butir aitem yang keseluruhan merupakan aitem favorable. 

Pernyataan dikelompokkan ke dalam empat alternatif pilihan jawaban yaitu Tidak 

Pernah (TP), Jarang (J), Sering (SR), serta Selalu (S). 

Hasil expert judgement untuk Skala Kontrol Diri memiliki validitas sebesar 0,67. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula Aiken’s semua aitem 

dalam skala Kontrol Diri dinyatakan valid. Kemudian hasil expert judgement untuk 

Skala Cyberbullying memiliki validitas sebesar 0,75. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan formula Aiken’s semua aitem dalam skala Cyberbullying 

dinyatakan valid. Kemudian dilakukan pengujian reliabilitas lagi pada penelitian ini dan 

diperoleh hasil perhitungan dengan nilai koefisien reliabilitas (alpha cronbach) skala 

Kontrol Diri sebesar 0,971 dan reliabilitas (alpha cronbach) skala Cyberbullying sebesar 

0,972. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Tawangharjo yang berjumlah 312 siswa. Kriteria subjek pada penelitian ini adalah 

pemain game online Mobile Legends yang melakukan tindakan bullying chatting di 

dalam game tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik Purposive 

Sampling. Purposive Sampling adalah pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Pengambilan sampel 10-20% dari jumlah populasi 

(Sugiyono, 2018). Sehingga dalam pengambilan data ini peneliti menentukan 50 subjek 

untuk menjadi sampel dalam penelitian yang dilakukan. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi product moment 

yang digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan linear antara kedua 

variabel. Uji analisis bisa digunakan setelah dilakukan uji prasyarat, uji prasyarat yang 

dilakukan meliputi uji normalitas dan uji linearitas. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis Kolmogorov-smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas 

variabel kontrol diri diperoleh dengan sig. (2-tailed) = 0,074 yang berarti bahwa sebaran 

data kontrol diri memenuhi distribusi normal. Kemudian hasil uji normalitas pada 

sebaran variabel cyberbulyying diperoleh dengan sig. (2-tailed) = 0,064 yang berarti 

bahwa sebaran data cyberbullying memenuhi distribusi normal. 

Uji linearitas dilakukan untuk melihat ada dan tidaknya hubungan yang bersifat 

linear antara variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan uji linearitas 

diperoleh F = 

8.370 dan p = 0,443 (p > 0,05) maka hasil tersebut menunjukkan adanya korelasi linear 

antara variabel kontrol diri dengan variabel cyberbullying. 

Hasil penelitian dianalisis menggunakan product moment dengan program SPSS 

menunjukkan hasil koefisien korelasi (rxy) sebesar -0,382 dan (p) sebesar 0,006. Hasil 

tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara variabel 

kontrol diri dengan variabel cyberbullying pada remaja pengguna Game online. 

Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kontrol diri, maka semakin 

rendah perilaku cyberbullying. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kontrol diri 

maka semakin tinggi perilaku cyberbullying. Dapat disimpulkan dari hasil yang 

diperoleh bahwa hipotesis peneliti dapat diterima. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malihah dan Alfiasari (2018) 

mengungkapkan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara kontrol diri 

dengan cyberbullying pada remaja. Selain itu, hasil penelitias Farizi (2016) juga 

menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dengan 

cyberbullying pada siswa kelas XI SMA Dharma Wanita Surabaya masih melkukan 

cyberbullying pada teman sebayanya. 

Hal tersebut sesuai dari teori low self-control Moon (dalam Darmawan, 2017) 

menyatakan bahwa mengasosiasikan perilaku kriminal dengan fenomena bullying. 

Fenomena tersebut memiliki kesamaan dengan kriminal sosial, serta menganggap 

bullying sebagai masalah yang serius dalam kaitannya dengan ancaman terhadap 

prestasi akademik siswa dan keamanan siswa di sekolah. Teori ini menyatakan bahwa 

salah satu penyebab perilaku kriminal tersebut adalah rendahnya kontrol diri (low self-

control) pada seseorang. Moon et al. menyatakan bahwa sumber utama perilaku 
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kriminal adalah rendahnya kontrol diri. Seseorang yang aktif secara fisik, senang 

mencari sensasi, memiliki kemampuan akademik yang terbatas, kurang peka dengan 

lingkungan sekitar merupakan individu yang memiliki kontrol diri rendah. 

Hasil penelitian ini didapatkan kategorisasi kontrol diri siswa, sebagian besar 

(32%) yang tergolong rendah dan kategorisasi cyberbullying siswa sebagian besar 

(52%) yang tergolong tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini juga menunjukkan 

kategorisasi kontrol diri yaitu tsangat rendah sebesar 12% (6 subjek), rendah sebesar 

32% (16 subjek), sedang sebesar 18% (9 subjek), tinggi sebesar 22% (11 subjek), dan 

sangat tinggi sebesar 16% (8 subjek). Selanjutnya, serdasarkan hasil kategorisasi 

cyberbullying yaitu sangat rendah sebesar 10% (5 subjek), rendah sebesar 2% (1 

subjek), sedang sebesar 6% (3 subjek), tinggi sebesar 30% (15 subjek), dan sangat 

tinggi sebesar 52% (26 subjek). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

subjek memiliki kontrol diri dalam kategori rendah dan cyberbullying dalam kategori 

sangat tinggi. 

Sumbangan Efektif dilakukan untuk mengetahui besar sumbangan dari variabel 

bebas (kontrol diri) dalam mempengaruhi variabel tergantung (cyberbullying). 

Sumbangan dari kedua variabel dilihat dari koefisien determinasi R
2
 = 0,146 yang 

menunjukkan bahwa variabel kontrol diri mempengaruhi variabel cyberbullying sebesar 

14,6% dan sebesar 85,4% dipengaruhi variabel lainnya. 

Cyberbullying memiliki dampak yang serius bagi korbannya, korban akan 

mengalami gangguan psikologis seperti cemas dan kesepian, merasa tidak diterima oleh 

teman-temannya, menjadi penganiaya ketika dewasa, dapat juga menjadi agresif hingga 

sampai melakukan tindakan kriminal, korban juga akan merasa dirinya tidak berharga, 

dan kemungkinan terburuknya korban dapat melakukan tindakan seperti bunuh diri 

ketika sangat merasa terancam dan tertekan atas perlakuan-perlakuan dari pelaku 

cyberbullying tersebut. Marsita dan Minauli (2014) menyatakan bahwa salah satu 

penyebab siswa melakukan bullying karena rendahnya kontrol diri pada diri siswa. 

Kontrol diri memiliki pengaruh yang positif dalam menurunkan tindakan bullying. 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Diterimanya hipotesis 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yang memiliki kontrol diri tinggi dapat 

mengendalikan dirinya dengan baik ketika dihadapkan dalam berbagai situasi yang 

sulit, mampu menghadapi permasalahan dikehidupan dengan perilaku yang bijak, dan 
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tidak mudeh melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang 

lain karena akan mengevaluasi terlebih dahulu informasi yang diterimanya. Informasi 

yang dievaluasi dengan baik membuat remaja menggunakan media sosial (game online) 

dengan bijak yaitu memahami konten media sebelum memberikan komentar, berbalas 

pesan dengan tutur kata yang baik, dan tidak menyebarluaskan kelemahan orang lain. 

Sebaliknya, jika remaja yang memiliki kontrol diri rendah maka sulit untuk 

mengendalikan diri saat berada diberbagai situasi dalam kehidupannya dan bertindak 

sesuai dengan keinginan tanpa mempertimbangkan akibat yang terjadi. Salah satunya 

tindakan remaja saat menggunakan sosial media yaitu tanpa memikirkan akibat yang 

terjadi siswa berani memberikan komerntar dengan kata-kata kasar, meng-upload 

berbagai konten yang dapat mempermalukan orang lain, bahkan berani memberikan 

komentar maupun pesan yang mengandung unsur kekerasan. Secara keseluruhan 

penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara kontrol diri dengan cyberbullying pada remaja. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara variabel kontrol diri dengan variabel cyberbullying pada 

remaja pengguna Game online. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kontrol diri, maka semakin rendah perilaku cyberbullying. Begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah kontrol diri maka semakin tinggi perilaku cyberbullying. Dapat 

disimpulkan dari hasil yang diperoleh bahwa hipotesis peneliti dapat diterima. Tingkat 

variabel Kontrol diri yang dimiliki siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Tawangharjo 

tergolong rendah. Tingkat variabel Cyberbullying yang dimiliki siswa kelas VIII D 

SMP Negeri 1 Tawangharjo tergolong sangat tinggi. Sumbangan Efektif (SE) kontrol 

diri terhadap cyberbullying sebesar 14,6% dan sebesar 85,4% dipengaruhi faktor lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti keluarga, lingkungan, karakteristik 

kepribadian, dan persepsi terhadap korban. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengajukan beberapa saran 

dianatara lain yaitu saran untuk peneliti selanjutnya dengan mempertimbangkan faktor-

faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini sepeeti faktor keluarga, 

lingkungan, karakteristik kepribadian, dan persepsi terhadap korban. Penelitian ini juga 
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masih memiliki kelemahan yaitu pengambilan subjek yang tidak secara keseluruhan, 

artinya masih banyak subjek lainnya yang sesuai dengan kriteria namun tidak termasuk 

ke dalam subjek penelitian ini. Saran untuk subjek agar dapat menurunkan tingkat 

cyberbullying dengan mengontrol dirinya saat melakukan tindakan seperti ketika 

mendapatkan informasi yang buruk terhadap seseorang sebaiknya dipertimbangkan 

terlebih dahulu tindakan yang tepat dari informasi yang diterima, lebih banyak 

membangun pertemanan di dunia nyata dibandingkan dunia maya, dan jangan mudah 

tersinggung jika seseorang mengutarakan pendapat tentang diri kita karena hal tersebut 

dapat membangun kearah yang lebih baik. 
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