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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 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. Remaja juga memerlukan emacam relaksasi untuk mengatasi 

kebosanan dan kejenuhan tersebut. 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 
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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 sebagai salah satu fenomena dari  media komunikasi 

yang modern. Cyberbullying merupakan suatu tindakan agresif yang 

dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau individu. Tindakan ini 

dilakukan dengan menggunakan  media elektronik dan sarana teknologi 

informasi secara berulang kali dan sepanjang waktu terhadap korban yang 

tidak dapat membela dirinya sendiri dengan mudah (Sari dkk, 2014). 

Penelitian ini akan berfokus secara khusus pada pelaku Cyberbullying. 

Yudhianto (dalam Rachmatan & Ayunizar, 2017), menyatakan bahwa 

dampak dari tindakan Cyberbullying yaitu korban dapat mengalami 

kemurungan, berperilaku pasif, dan sering mengalami kecemasan yang 

tinggi karena semua yang terjadi di dunia internet akan selalu tersimpan 

dan dapat diakses dimana saja dan oleh siapa saja, selain itu korban juga 

dapat mengalami depresi. 

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 
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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. 

Pada kasus di game online, Cyberbullying sangat mudah sekali 

untuk dilakukan bagi para pemain game online dikarenakan sistem pada 

game online adalah anonim. Kabay (dalam Sari & Suryanto, 2016) 

menyatakan bahwa pemain game online diharuskan untuk membuat dan 

menggunakan in game name (IGN) yang dapat dibuat menggunakan nama 

samaran apa saja sesuai keinginan pemain tersebut. Li (dalam Mawardah 

dan Adiyanti, 2014) menyatakan bahwa anonim memudahkan pengguna 

untuk terlibat dalam permusuhan dan tindakan agresif. Dengan anonim 

tentunya Cyberbullying akan mudah untuk dapat dilakukan. Sesuai dengan 

salah satu aspek dari Cyberbullying yaitu pseudonyms yang berarti 

memiliki akun palsu untuk menyembunyikan identitas. 

Mawardah dan Adiyanti (2014) menyatakan bahwa ada penelitian 

di Amerika Serikat yaitu salah satunya The American Justice Departemen 

Suicide  yang menyatakan bahwa satu dari empat orang siswa sekolah di 

seluruh Amerika Serikat pernah dihina oleh temannya sendiri. Kemudian 

hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kematian terbesar di 

Amerika Serikat adalah bunuh diri, yaitu 4.400 kasus per tahun. Depresi 
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akibat bullying adalah penyebab terbesarnya. Tingginya akses penggunaan 

internet memiliki dua sisi, yaitu disatu sisi memberikan banyak manfaat 

namun disisi yang lain menimbulkan permasalahan sosial yang baru. 

Permasalahan tersebut muncul pada individu yang menggunakan internet 

secara berlebihan contohnya seperti bermain game online yang diluar 

batas kewajaran. Sehingga menyebabkan perubahan perilaku seperti 

agresif dan bersikap kasar, selain itu terdapat juga permasalahan yang ada 

di dunia cyber yang biasa disebut Cyberbullying (Kristiyono, 2015). Pada 

tahun 2014, pertumbuhan penggunaan internet sudah sebesar 6%. Hal ini 

jauh lebih besar dari jumlah penduduk di  Indonesia yang pertumbuhanya 

tidak lebih dari 3% per tahun. Jumlah pengguna internet ini akan terus 

bertambah dengan semakin tersebarnya jaringan, mudahnya koneksi 

internet, serta semakin tersedianya juga smartphone hingga peralatan 

komputer. Salah satu perkembangan internet yang belakangan ini sedang 

marak-maraknya digemari oleh semua orang adalah game online. Game 

online merupakan permainan dimana mesin-mesin atau alat-alat yang 

digunakan pemain dihubungkan oleh suatu jaringan, yang dapat diakses 

oleh banyak orang. Maraknya game online ini menyebabkan orang 

menjadi kecanduan terhadap permainan tersebut. (Satria dkk, 2015) 

Di Indonesia kalangan remaja hingga dewasa yang rata-rata 

berumur 12-30 tahun mayoritas yang memainkan game online. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Direktur PT Megaxus Infotech Rita Wijaya, 

Rita menyebutkan mayoritas pemain game online di Indonesia berusia 12-



 

 
 

5 

30 tahun akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang masih sangat tinggi. 

(Wiguna & Herdiyanto, 2018). 

Salah satu game online yang sedang marak-maraknya dan 

mengharuskan menggunakan IGN untuk memainkannya adalah mobile 

legends: bang-bang (MLBB). MLBB adalah game online dengan genre 

MOBA (multiplayer online battle arena) dan dapat dimainkan di 

smartphone atau HP. Pemain game online tersebut seringkali melakukan 

tindakan-tindakan Cyberbullying seperti mengganggu atau menyinggung 

korban dengan kata-kata secara berulang kali (harassment) dan menghina 

atau berbicara kasar secara frontal (flaming) dengan sadar tanpa khawatir 

di chat room. Perilaku ini disebabkan oleh karakteristik game yang 

menguatkan sikap individualisme sehingga timbul perilaku yang 

kompulsif dan agresif (Saputra, 2014). 

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%. 
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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 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).  

Penelitian yang dilakukan oleh Salmi, Rezki, dan Afdal (2018) 

menemukan bahwa kontrol diri yang baik mampu mencegah terjadinya 

perilaku bullying. Kemampuan kontrol diri berkaitan dengan keterampilan 

emosional seseorang yang mempengaruhi seseorang dalam memimpin 

dirinya. 

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 
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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. 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”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  hubungan antara kontrol diri dengan Cyberbullying 

pada remaja pengguna game online. 
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2. Untuk mengetahui peranan kontrol diri terhadap perilaku 

Cyberbullying. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontrol diri pada remaja 

pengguna game online. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Cyberbullying pada remaja 

pengguna game online. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tentang kontrol diri dengan Cyberbullying pada 

remaja pengguna game online ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang 

bermanfaat di bidang ilmu Psikologi. Terutama bidang Psikologi 

Perkembangan dan Psikologi Sosial yang berkaitan dengan 

Cyberbullying pada remaja dan kontrol diri. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan 

tentang perilaku Cyberbullying pada remaja pengguna game online. 

b. Bagi Sekolah, dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan 

kebijakan untuk mencegah semakin maraknya perilaku 

Cyberbullying di kalangan siswa siswi. 

c. Bagi peneliti lain yang tertarik dengan masalah yang sama, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dalam 
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melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan 

kontrol diri dan Cyberbullying pada remaja pengguna game online. 

 

 

 


