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HUBUNGAN KELEKATAN ANAK DENGAN AYAH DAN KOMPETENSI 

SOSIAL DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU PERUNDUNGAN 

SIBER PADA REMAJA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris korelasi kelekatan 

ayah - anak dan kompetensi sosial dengan perilaku perundungan siber. Subjek 

dalam penelitian ini merupakan remaja usia 12-18 tahun yang aktif menggunakan 

sosial media. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 200 orang. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling melalui 

googleform  dengan alat pengumpulan data skala likert yaitu skala kelekatan, 

skala kompetensi sosial, dan skala perundungan siber. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil uji 

korelasi secara parsial regresi berganda variabel kompetensi sosial dengan 

kecenderungan perilaku perundungan siber, diperoleh nilai koefisien (thitung) 

sebesar 4.116 dan sig.(p) sebesar 0,000 (p< 0,01), yang menunjukan ada 

hubungan yang signifikan antara kompetensi sosial dengan kecenderungan 

perilaku perundungan siber. Berdasarkan hasil uji korelasi secara parsial regresi 

berganda variabel kelekatan ayah  dengan kecenderungan perilaku perundungan 

siber. Diperoleh nilai koefisien (thitung) sebesar 5.192 dan sig.(p) sebesar 0,000 (p< 

0,01), yang menunjukan ada hubungan yang signifikan antara kelekatan ayah 

dengan kecenderungan perilaku perundungan siber. Berdasarkan hasil uji korelasi 

secara simultan regresi berganda variabel  kelekatan anak dengan ayah dan 

kompetensi sosial dengan kecenderungan perilaku perundungan siber, diperoleh 

nilai koefisien (F) sebesar 186.117 dan sig.(p) sebesar 0,000 (p< 0,01) artinya 

secara  bersama-sama variabel kelekatan anak dengan ayah dan kompetensi sosial  

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kecenderungan perilaku 

perundungan siber. Sumbangan efektif kelekatan anak dengan ayah dan 

kompetensi sosial  dengan kecenderungan perilaku perundungan siber, nilai R 

squared 65,4% dan 34,6% faktor lainnya. 

Kata kunci: Kelekatan, Kompetensi Sosial, Kecenderungan perilaku 

perundungan siber 

 

Abstract 

 

This study aims to empirically prove the correlation of father-son attachment and 

social competence with cyber bullying behavior. The subjects in this study were 

adolescents aged 12-18 years who actively used social media. The number of 

respondents in this study amounted to 200 people. This study uses random 

sampling techniques through googleform with likert scale data collection tools, 

namely the scale of attachment, the scale of social competence, and the scale of 

cyber abuse. The data analysis techniques used in this study are multiple 

regressions. Based on the results of the partial multiple regression correlation test 

of social competence variables with a tendency to cyberbullying, the coefficient 
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value (tcount) is 4.116 and sig.(p) is 0.000 (p < 0.01), which shows that there is a 

significant relationship between social competence. with a tendency to 

cyberbullying. Based on the results of the partial multiple regression correlation 

test, the variable of father's attachment with a tendency to cyberbullying. The 

coefficient value (tcount) is 5.192 and sig.(p) is 0.000 (p<0.01), which shows that 

there is a significant relationship between paternal attachment and the tendency to 

cyberbullying. Based on the results of the correlation test simultaneously multiple 

regression of the child's attachment variable with the father and social competence 

with a tendency to cyberbullying, the coefficient value (F) of 186,117 and sig. (p) 

of 0.000 (p < 0.01) means that together variables of child attachment to father and 

social competence have a positive and significant relationship to the tendency to 

cyberbullying. The effective contribution of children's attachment to their fathers 

and social competence with a tendency to cyberbullying behavior, R squared 

65.4% and 34.6% other factors. 

Keywords: Attachment, Social Competence, Tendency to conduct cyber bullying 

 

1. PENDAHULUAN 

Fenomena sosial yang menjadi salah satu isu menyimpang mendapatkan perhatian 

khusus dari United Nations di kalangan kaum remaja hampir di seluruh dunia 

yaitu perilaku kecenderungan perilaku perundungan siber. Adanya budaya 

persaingan yang tinggi atau kompetitif di dunia pendidikan namun belum 

diimbangi dengan perilaku  dan karakter yang baik. Mengingat dampak yang 

terjadi semakin tinggi yang dipengaruhi perkembangan tekhnologi yang semakin 

maju membuat akses internet dapat digunakan oleh siapa pun tanpa batas 

(Moreno, 2016). Kondisi psikologis yang dialami oleh korban menjadi hal yang 

sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian lebih oleh berbagai 

pihak stakeholders mulai dari sekolah dan lembaga pemerintah terkait. Efek 

jangka panjang yang ditimbulkan bisa diperparah dengan era digital yang semakin 

sulit untuk dikendalikan dan mudah diakses.  

Kecenderungan perilaku perundungan siber adalah suatu wujud intimidasi 

yang dilakukan oleh pelaku kecenderungan perilaku perundungan siber yang 

bertujuan untuk melakukan pelecehan melalui sosial media agar seseorang terluka 

dan malu. Kecenderungan perilaku perundungan siber dapat berbentuk 

pengiriman pesan - pesan kejam dan gambar-gambar yang dirasa tidak etis untuk 

diketahui oranglain. Pelaku kecenderungan perilaku perundungan siber muncul 

karena kurang perhatian, permusuhan dengan teman, bahkan juga pernah menjadi 

korban perundungan dari oranglain. Bentuk dari kecenderungan perilaku 



3 
 

perundungan siber sendiri biasanya seperti ejekan verbal yang biasanya 

disampaikan secara lisan maupun tertulis.  

Perilaku Kecenderungan perilaku perundungan siber bisa terjadi pada usia 

remaja yaitu 13 atau 14 tahun hingga 17 tahun (Ahyani dan Astuti, 2018) maupun 

dewasa awal dikarenakan mereka berada pada usia yang aktif menggunakan sosial 

media. (Moreno, 2016), serta dikarenakan mereka yang kesepian menggunakan 

media sosial untuk meningkatkan keterhubungan sosial. (Varghese, 2017). Akibat 

yang dirasakan oleh pelaku kecenderungan perilaku perundungan siber yaitu 

merasa bersalah terus-menerus lalu akibat yang paling sering dialami oleh korban 

yaitu rasa broken heart. Maka, pelaku maupun korban pada kasus kecenderungan 

perilaku perundungan siber sama-sama akan mengalami masalah psikis yang 

berdampak negatif, maka perlu mengadakan pendidikan etika dalam 

berkomunikasi secara tepat saat menggunakan media sosial untuk mengatasi 

kecenderungan perilaku perundungan siber di kalangan remaja. (Permatasari, 

2016) 

KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 

37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk Bullying baik di pendidikan 

maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus 

meningkat. Hal ini disebabkan karena anak suka meniru perilaku-perilaku 

kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga anak menggunakan cara 

kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah (Tim KPAI, 2020)  

Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bergabung dengan 

UNICEF pada tahun 2011 sampai tahun 2013 yang dipublikasi pada Februari 

2014, terungkap bahwa banyak remaja di Indonesia telah menjadi korban 

kecenderungan perilaku perundungan siber. 56% berkomunikasi online dengan 

keluarga, 89% responden berkomunikasi secara online dengan teman-teman 

mereka, dan 35% berkomunikasi secara online dengan guru mereka. Sebanyak 13 

% responden mengaku pernah menjadi korban kecenderungan perilaku 

perundungan siber dalam bentuk hinaan maupun ancaman. Sedangkan anak-anak 

yang menerima kecenderungan perilaku perundungan siber di Indonesia tidak 

pernah menceritakan maupun melaporkan kejadian tersebut kepada orangtua 
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maupun kepolisian, sehingga perilaku kecenderungan perilaku perundungan siber 

di Indonesia kurang familiar oleh orang awam (Utami, 2014) 

Arif dan Wahyuni (2017) menemukan fenomena  bahwa kecenderungan 

perilaku perundungan siber memiliki keterkaitan antara kelekatan antara anak 

dengan orangtua terkhususnya ayah, karena keluarga merupakan sesuatu hal yang 

berkontak langsung dengan perilaku hubungan anak yang masih remaja. Bahkan 

kompetensi sosial juga memiliki kaitan yang erat dengan perilaku kecenderungan 

perilaku perundungan siber, karena dari fenomena yang ada bahwa para pelaku 

kecenderungan perilaku perundungan siber memiliki kompetensi sosial yang 

rendah. Mereka kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mereka hanya 

nyaman pada dunia maya dan itu menjadi sarana untuk merundung seseorang 

tanpa harus diketahui identitasnya maupun secara tatap muka. (Emilia dan 

Leonardi, 2013) 

Hubungan kelekatan antara orangtua dengan anaknya sejak dini, berakibat 

pada perkembangan anak dimasa yang akan datang. Karena hubungan yang 

pertama kali atau yang paling primer didapatkan oleh anak yaitu didalam keluarga 

dimana didalam keluarga terdapat orangtua sebagai pengarah dan pembentuk 

karakter seorang anak. Orang tua merupakan pemegang kunci yang paling penting 

terbentuknya hubungan kelekatan kepada anaknya karena menurut Bowlby 

(Collins & Read,1990) kelekatan terbentuk berdasarkan pada kualitas usaha orang 

tua dalam membangun sebuah kehangatan, mampu mengetahui kebutuhan yang 

memang anak benar-benar butuhkan, mampu mencintai tanpa syarat terhadap 

anak dan mampu membuat anak merasa aman dan berfikir bahwa dirinya berharga 

dan dicintai oleh orang tuanya yang merupakan seseorang yang dapat 

membuatnya merasa nyaman.  

Pengalaman dari usaha untuk melekatkan hubungan orangtua dengan anak, 

dapat tersimpan dalam memori anak, sehingga dapat berpengaruh pada perilaku 

yang dilakukan dimasa yang akan datang. Karena sejauh mana kualitas usaha 

orang tua dalam membangun hubungan yang hangat, responsif, dan sensitif akan 

menentukan seorang anak dalam prosesnya apakah anak akan mengembangkan 

internal working model positif atau negatif. Internal working model merupakan 
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suatu gambaran dari mental representation seorang anak, yaitu dimana perbedaan 

individu mengenai mental representation juga menunjukkan perbedaan gaya 

kelekatan yang dimiliki, bergantung pada ingatan pengalaman anak tentang 

seperti apa kualitas usaha orang tuanya dalam membangun sebuah hubungan 

kelekatan dengan diri anak tersebut dan  bersifat continuity atau berlanjut hingga 

anak beranjak remaja bahkan dewasa sebagai guide seorang individu dalam 

merespon dunia luar dan berperilaku.  

Remaja sangat memerlukan kompetensi sosial supaya dapat diterima dalam 

peer groupnya. Ketika remaja sadar bahwa memiliki kompetensi sosial dan dapat 

diterima dalam grupnya, maka mereka akan terus berusaha untuk berkompetisi. 

Remaja yang memiliki kompetensi sosial yang besar, menunjukkan kemampuan 

yang bagus untuk mengerti, mendominasi terkait problem sosial secara rasional, 

tidak bingung ketika menentukan sikap dan perilaku yang dilakukan. Namun jika 

kompetensi sosial pada remaja tidak bagus (bingung ketika menghadapi suatu 

permasalahan), bisa menurunkan kualitas pertemanan. (Santoso, 2011) 

Menurut Hair, dkk. (2001) remaja dengan kemampuan sosial yang baik pada 

umumnya memiliki sifat yang hangat, sensitif, humble serta lebih menggunakan 

formasi perselisihan yang berukuran lebih baik, serta berkelakuan tepat dengan 

etika. Remaja yang pernah merasakan kecenderungan perilaku perundungan siber, 

pada umumnya akan merasakan kesusahan dalam menyelesaikan masalahnya 

yang kemudian akan mendorong mereka menjadi pelaku ataupun korban 

kecenderungan perilaku perundungan siber. (Corderoy, 2010). Penelitian yang 

dilakukan oleh Ybarra dan Mitchell (2004), pelaku kecenderungan perilaku 

perundungan siber lebih memiliki persoalan kepribadian, contohnya sengaja 

menghancurkan barang, kerap berhubungan dengan polisi, mencuri, penyerbuan 

secara fisik kepada orang lain, merokok serta menggunakan alkohol. Serta remaja 

juga memiliki harga diri yang rendah. (Patchin dan Hinduja, 2010) mereka juga 

tidak disenangi, tidak terkenal dan tidak memiliki banyak teman (Mertens, 2010). 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris korelasi kelekatan 

ayah - anak dan kompetensi sosial dengan kecenderungan perilaku perundungan 

siber. 
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Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, penelitian mengenai 

hubungan kelekatan pada ayah, ibu, dan teman sebaya dengan kecenderungan 

anak menjadi pelaku dan korban kecenderungan perilaku perundungan siber. 

Hasil yang diperoleh adalah cuma kelekatan dengan ayah yang memiliki hasil 

signifikan dengan kecenderungan anak menjadi korban kecenderungan perilaku 

perundungan siber, sedangkan kelekatan ibu dan teman sebaya tidak signifikan. 

(Fasli A.F & Wahyuni S ,2017) 

Dari suatu penelitian yang telah dilakukan oleh Fatmawati (2018), tentang the 

attachment of the adolescent victims of cyberbulliying with their father didapati 

bahwa hasil dari penelitian kelekatan memiliki hasil yang signifikan dalam hal ini 

berarti hubungan remaja dengan orangtua terkhususnya ayah, yang kurang hangat 

dengan lebih membangun suasana permusuhan. Kelekatan pada ibu dan ayah 

dengan kompetensi sosial pada remaja, menunjukkan secara bersama-sama 

kelekatan pada ibu maupun ayah dapat memprediksi adanya kompetensi sosial 

pada diri remaja memiliki hasil yang signifikan. (Purnama R.A & Wahyuni S , 

2017) 

Penelitian Lionardi (2013) pada remaja tentang korelasi kompetensi sosial 

dengan perilaku kecenderungan perilaku perundungan siber yang dilakukan oleh 

remaja usia 15-17 tahun diperoleh data bahwa kedua variabel signifikan.  

Kecenderungan perilaku perundungan siber merupakan suatu bentuk baru dari 

perilaku perundungan. Kecenderungan perilaku perundungan siber merupakan 

tindakan dengan menggunakan teknologi internet dengan tujuan menyakiti 

oranglain dengan cara sengaja dan berulang maupun dalam wujud ancaman yang 

dilakukan oleh pelaku untuk melecehkan korbannya menggunakan gadged. 

(Riffaudin, 2016). Kecenderungan perilaku perundungan siber merupakan sesuatu 

hal saat seorang anak atau remaja diolok-olok, dicibir, diancam, atau ditertawakan 

oleh remaja lain melalui sosial media dan gadged. (Utami, 2014). Indrayani dan 

Johansari (2019) kecenderungan perilaku perundungan siber adalah aktivitas yang 

dekat dengan pelajar dan remaja. Kecenderungan perilaku perundungan siber 

merupakan istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk 

menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat 
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mengintimidasi atau mengancam. (Terry, 2010). Mohamed dan Azman (2017) 

menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku perundungan siber memiliki 

keterikatan yang kuat dengan intensi, dimana sebuah perilaku kecenderungan 

perilaku perundungan siber didasari dengan sikap (intensi). Intensi kecenderungan 

perilaku perundungan siber merupakan perilaku kecenderungan perilaku yang 

salah karena potensinya menyakiti hati orang lain (Zhang, Wakefield, & Leidner, 

2016). Natalia (2016) kecenderungan perilaku perundungan siber adalah tindakan 

yang sama dengan tindakan perundungan pada umumnya, yaitu mengintimidasi, 

mencemooh, atau mengganggu orang lain, namun dilakukan melalui internet atau 

dunia siber. Jadi kecenderungan perilaku perundungan siber merupakan perilaku 

ataupun aktifitas yang dilakukan oleh remaja dengan memanfaatkan tekhnologi 

internet untuk mengejek maupun menyakiti oranglain. 

Lagos (2012) menjelaskan aspek-aspek kecenderungan perilaku perundungan 

siber ada 2 yaitu (a) pengulangan yaitu perilaku agresi yang dilakukan hanya 

sekali tidak dapat disebut sebagai perilaku kecenderungan perilaku perundungan 

siber, melainkan disebut sebagai candaan. Oleh karena itu, pesan agresi yang 

diunggah dalam forum umum didunia maya dapat dilihat berkali-kali atau disalin 

dan diposting oranglain terus menerus. (b) Ketidakseimbangan kekuatan yaitu 

perilaku yang harus menempatkan korban dalam posisi dimana korban tidak dapat 

dengan mudah membela atau mempertahankan diri. Ajzen dalam Mohamed dan 

Azman (2017) terdapat tiga aspek penting yang membentuk intensi 

kecenderungan perilaku perundungan siber diantaranya  (a) Sikap (Attitude) yaitu 

sikap terhadap perilaku adalah sejauh mana seseorang memiliki evaluasi 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang akan dilakukan 

untuk menyakiti orang lain melalui media sosial. (b) Norma Subjektif (Subjective 

Norm)yaitu norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh 

individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang akan dilakukan 

untuk menyakiti orang lain melalui media sosial. (c) Kontrol Perilaku (Perceived 

Behavioral Control)yaitu Berkaitan dengan keyakinan tentang ketersediaan 

dukungan dan sumber daya atau hambatan untuk melakukan sebuah perilaku yang 

akan dilakukan untuk menyakiti orang lain melalui media sosial. Menurut 
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Chadwick (2014) aspek-aspek kecenderungan perilaku perundungan siber 

diantaranya (a) Harassment (mengganggu) : Mengirim pesan yang menyinggung 

seseorang secara berulang-ulang menggunakan pesan elektronik melalui media 

sosial dengan tujuan untuk melecehkan seperti mengirim pesan penggunaan huruf 

besar, gambar dan symbol menunjukan emosi seseorang. (b) Denigration 

(memfitnah) : Menyebarkan informasi yang belum pasti tentang orang lain dengan 

memposting informasi tersebut di media sosial baik pesan maupun foto. (c) 

Flaming (menggedu-gedu) : Menanggapi obrolan menggunakan bahasa yang 

marah dan vulgar menggunakan pesan elektronik melalui media sosial seperti 

penggunaan huruf besar, gambar dan symbol menunjukan emosi seseorang.(d) 

Impersonation (meniru):Berpura-pura menjadi orang lain dengan membuat email 

palsu alamat atau nama pesan instan yang di gunakan untuk merendahkan orang 

yang ditiru. (e) Masquerading(menyamar) : Membobol email akun media sosial 

orang lain dan menggunakannya untuk mengirim serta memposting hal-hal yang 

dapat mempermalukan orang tersebut. (f) Pseudonyms (nama samara) : Memiliki 

akun palsu untuk menyembunykan identitas sehingga bebas mencari informasi 

seseorang dengan akun palsu tersebut.(g) Outing and Trickery (tipu daya) : 

Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dalam menyampaikan pesan teks, 

berbagi rahasia seseorang atau informasi yang memalukan, atau menipu seseorang 

agar mengungkapkan rahasia atau informasi yang memalukan dan meneruskannya 

ke orang lain.(h) CyberStalking (penguntit dimedia) : Ini adalah bentuk pelecehan 

mengirim pesan berulang kali yang termasuk ancaman bahaya atau sangat 

mengintimidasi, yang terlibat dalam aktivitas online lainnya yang membuat 

seseorang takut akan keselamatannya. Biasanya pesan dikirim melalui komunikasi 

pribadi seperti email atau pesan teks. Bergantung pada konten pesan, pesan itu 

mungkin juga ilegal. 

Berdasarkan aspek-aspek kecenderungan perilaku perundungan siber yang 

telah dipaparkan, peneliti memilih menggunakan aspek pengulangan, sikap, 

norma subjektif, dan kontrol perilaku. Aspek tersebut dipilih sebagai acuan yang 

digunakan peneliti untuk mengukur kecenderungan perilaku perundungan siber 

pada remaja karena aspek-aspek tersebut umum terjadi pada perilaku 
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kecenderungan perilaku perundungan siber. Sedangkan peneliti 

mempertimbangkan aspek ketidakseimbangan kekuatan karena penjabaran dari 

aspek tersebut masih kurang konkrit dalam kasus perilaku kecenderungan 

melakukan perundungan siber. 

Owelus (2012) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi remaja menjadi 

pelaku kecenderungan perilaku perundungan siber yaitu seperti yang ada di bawah 

ini (a) Kepribadian adalah perbuatan yang dimiliki oleh seseorang sebagai awal 

permasalahan dari perbuatannya. (Theodore, 2018 ). (b) Persepsi merupakan 

reaksi seseorang pada saat memberikan maksud dari lingkungan sekitar kepada 

seseorang. (c) Interaksi anak dengan orangtua.Alim (2016)Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi remaja menjadi pelaku kecenderungan perilaku perundungan 

siber yaitu (a) Teman sebaya yang terhubung dengan individu melalui 

persahabatan atau hubungan profesional, teman sebaya ditautkan dengan orang 

lain yang memiliki kesamaan dengan mereka, misalnya mereka menyukai musik 

yang sama. (c) Internet merupakan satu dari alat untuk berkomunikasi yang 

berkembang dengan memberikan berbagai macam pilihan kepada pemakainya 

yang dapat selalu diakses oleh seseorang kapanpun dan dimanapun. (d) Penurunan 

moral dan empati berdasarkan pengetahuan seseorang dari pengalaman orang lain 

melalui budaya yang berbeda dan pengetahuan akan informasi diri orang lain 

dengan mengartikan budayanya serta mengomunikasikan pemahamannya tersebut 

secara efektif dan efisien.  

Casas (2013), keterlibatan anak-anak dalam bullying tradisional juga 

prediktor munculnya kecenderungan perilaku perundungan siber. Hasilnya bahwa 

perundungan, baik secara tradisional maupun kecenderungan perilaku 

perundungan siber, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan kontekstual 

langsung.  

Anak dengan ikatan yang baik dengan orangtua akan memiliki kemampuan 

bersosialisasi dengan baik, gampang bersahabat, mempunyai ikatan yang healthy, 

serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial karena yakin lingkungan 

yang ditinggali mampu memberikan ketentraman serta kedamaian. (Anapratiwi, 

dkk ,2013). Armsden dan Greenberg (2009) Kelekatan adalah ikatan yang erat 
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antara individu pada orang lain yang tercipta karena adanya interaksi yang 

baik.Rasyid dan Suminar (2012), mengungkapkan bahwa hubungan kedekatan 

yang baik dengan teman sebaya diprediksi mampu mengurangi perilaku 

kecenderungan perilaku perundungan siber pada anak, dikarenakan hubungan 

yang baik dengan teman sebaya akan mengembangkan kemampuan sosial yang 

baik serta menjadikan anak menghindari emosi yang negatif Jadi, pengertian dari 

kelekatan anak dengan orangtua adalah suatu hubungan yang memiliki kelekatan 

yang lebih mudah dengan adanya jalinan komunikasi dan percaya dengan 

beberapa orang. 

Charalampous (2018) Aspek-aspek kelekatan orangtua dengan diantaranya 

adalah (a) Kepercayaan (trust)yaitu merupakan kemauan dalam diri individu 

untuk berpegangan kepada orang lain dimana individu tersebut yakin terhadap 

oranglain. (b) Komunikasi (communication). (c) Keterasingan (alienation) 

merupakan tingkat kemarahan, pengasingan, atau putus asa yang  muncul 

dikarenakan adanya penolakan dan pengabaian dari orangtua. Bowlby 

(1998) memberikan penjelasan Aspek-aspek kelekatan orangtua dengan anak (a) 

Kelekatan yang aman, Pada kelekatan yang aman, anak merasakan 

bahwa orangtua merupakan sosok guardian yang peka, tanggap, full love, dan 

sigap menolong saat kondisi berbahaya. (b) Ambivalen, Pada gambaran 

ambivalen, anak tidak memiliki rasa percaya bahwa ayah dan ibu selalu ada 

untuknya. Dikarenakan anak gampang mengalami ketakutan untuk berpisah, 

manja, selalu mencari attantion, dan panik ketika sedang mengeksplor alam 

sekitar. (c) Pola avoidant attachment, Pada pola ini anak tidak merasakan 

kelekatan dari kedua orangtua dikarenakan pada saat anak sedang mencari 

perhatian dan kasih sayang kepada orangtua anak tidak pernah direspon, akhirnya 

anak lari mencari figur kepada oranglain yang lebih perhatian. Baron dan Byrne 

(2003) Aspek kelekatan orangtua dan anak diantaranya(a) Kelekatan aman, 

Seseorang yang diwujudkan sebagai pribadi yang memiliki kebanggaan diri, 

percaya diri, berfikiran baik terhadap self maupun orang lain, serta bisa membuat 

hubungan interpersonal berdasarkan kepercayaan yang dibangun. Kelekatan aman 

untuk kedua orangtua memperkecil risiko untuk masalah sosial-emosional.(b) 
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Bentuk kelekatan penghindaran yang menakutkan, Seseorang yang memiliki 

pikiran yang tidak baik pada self maupun orang lain, dengan cara menjauhi ikatan 

yang dekat dengan individu lain. (d) Bentuk kelekatan yang dilakukan 

sebelumnya, Seseorang yang memiliki pandangan negatif terhadap self, namun 

masih mengharapkan penerimaan dari orang lain. Sehingga, masih berjuang untuk 

menciptakan ikatan dengan orang lain, tetapi merasa cemas tidak diterima.(e) 

Bentuk kelekatan agresif, Individu dalam bentuk ini memiliki kepribadian yang 

baik ketika melihat interpersonalnya, mandiri, spesial serta patut mendapatkan 

ikatan yang akrab dengan orang lain.Jadi, terdapat beberapa aspek yang 

mempengaruhi kelekatan anak dengan orangtua yaitu kepercayaan, komunikasi, 

keterasingan, kelekatan yang aman, ambivalent, avoidant. 

Colin (1996) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelekatan orangtua dan 

anak adalah (a) Sosok pengasuh, Karakter dari pengasuhan utama bisa 

mempengaruhi bentuk kelekatan pada anak. Pengasuh yang menderita penyakit 

mental atau gangguan kepribadian mungkin mengasuh dan merespon bayi dengan 

cara yang menyimpang. (b) Faktor-faktor demografis, Keadaan sosial-ekonomi 

yang sangat rendah bisa membantu untuk meramalkan pola kelekatan terhadap 

ibu. (c) Menggunakan alkohol dan obat-obatan, Wanita yang menggunakan 

alkohol maupun obat-obatan pada waktu hamil akan berdampak dalam jangka 

panjang atau bahkan efek yang tidak dapat diubah pada bayi. (d) Dukungan sosial, 

Dukungan sosial melalui ibu berdampak penting pada kualitas kelekatan anak 

kepada ibunya.Faktor yang mempengaruhi kelekatan menurut Arif dan Wahyuni 

(2017) adalah kompetensi sosial merupakan sesuatu yang bisa diterima dalam 

lingkup sosial, berdasarkan bagaimana melakukan sesuatu yang dipelajari dan 

yang bisa dilakukan seseorang untuk berhubungan dengan baik kepada orang lain, 

serta mengarahkan kepada aktivitas dan respon-respon sosial yang dimiliki oleh 

diri sendiri. (Lionardi, 2013), Sedangkan Faktor kelekatan menurut Carver (1997) 

Kepribadian, bagusnya kelekatan pada orang yang matang mempunyai kaitan 

yang awal pada watak dan bentuk ekspresi sifat asli karakter dengan hubungan 

pada oranglain. 
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Kompetensi sosial yang dipersepsikan adalah estimasi kognitif dari 

keterampilan, kemampuan, dan perilaku seseorang yang menghasilkan hasil 

perkembangan positif (Zhang & al.,2014).Kompetensi sosial adalah keterampilan 

untuk menggunakan sumber sosial yang berupa kesempatan dan fasilitas di 

lingkungan serta memanfaatkan sumber individual untuk menghadapi masalah 

yang timbul dalam interaksi sosial. (Santoso, 2011)Griffin & Epstein (2001) 

memberikan definisi kompetensi sosial sebagai kemampuan dalam diri individu 

untuk dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai dalam dirinya dan juga 

kemampuan untuk terlibat dalam kehidupan sosial secara tepat. 

Gresham & Elliot (1990), menyebutkan 5 aspek-aspek kompetensi sosial 

diantaranya adalah (a) Asertif, Perilaku yang menunjukkan kemampuan inisiatif 

menanyakan suatu berita kepada orang lain, memperkenalkan diri terlebih dahulu 

kepada orang lain, dan menanggapi reaksi orang lain. (b) Kooperatif, merupakan 

aktivitas yang memperlihatkan kemampuan bekerjasama seperti menolong orang 

lain, berbagi sesuatu, mematuhi aturan, dan memenuhi permintaan orang lain. (c) 

Empati, aktivitas yang memberitahukan kemampuan untuk peduli dan menghargai 

rasa hati dari orang lain melalui kaca mata orang tersebut.(d) Tanggungjawab, 

Aktivitas yang memberitahukan kemampuan berkomunikasi dengan orang yang 

lebih dewasa, serta penghormatan atas benda atau pekerjaan yang dimiliki. (e) 

Pengendalian Diri, Aktivitas yang ada dalam situasi masalah, seperti suatu 

tindakan yang tepat saat ada situasi yang mengganggu, dapat berkompromi 

dengan baik.  

Emilia dan Tino Leonardi (2013) faktor kompetensi sosial (a) Motivasi, 

Motivasi merupakan suatu perjalanan pada kegiatan yang sejalan dengan tujuan 

melalui dorongan maupun sesuatu yang dipertahankan. (b) Kepribadian perilaku, 

Kepribadian merupakan ciri yang khusus individu yang sedang berpikir, 

merasakan, melakukan kegiatan yang stabil dan dapat diprediksikan. Perilaku 

adalah suatu aktifitas fisik dan psikologis yang dilakukan orang pada diri sendiri 

maupun oranglain untuk memenuhi diri sendiri atau orang lain  (Nurfirdaus dan 

Risnawati, 2019) 
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Jadi kepribadian perilaku merupakan ciri khas dalam diri seseorang yang 

berkaitan dengan aktifitas fisik maupun psikis. Menurut Cillessen dan Belmore 

(dalam Smith & Hart,2011) mengatakan faktor kompetensi sosial diantaranya (a) 

Keterampilan perilaku, Keterampilan perilaku merupakan suatu kemampuan 

mengenai aktifitas yang menyangkut fisik maupun psikis. (b) Keterampilan Sosial 

adalah upaya untuk berhubungan dengan lingkungan sosial secara tepat.  

 

Kecenderungan perilaku perundungan siber merupakan tindakan dengan 

menggunakan teknologi internet dengan tujuan menyakiti oranglain dengan cara 

sengaja dan berulang maupun dalam wujud ancaman yang dilakukan oleh pelaku 

untuk melecehkan korbannya menggunakan gadged. (Riffaudin, 2016). Karena 

kemajuan teknologi, transmutasi perundungan telah muncul dari fisik ke virtual. 

Internet telah menjadi kemajuan teknologi, transmutasi perundungan telah muncul 

dari fisik ke virtual. Internet telah menjadi arena baru untuk interaksi sosial, 

memungkinkan remaja untuk mengatakan dan melakukan hal-hal dengan 

beberapa anonimitas dan pengawasan terbatas oleh monitor dewasa. (Rebecca, 

2010). Pengaruh negatif jejaring sosial ini pada remaja diantaranya hilangnya 

privasi dan kemungkinan penyalahgunaan foto atau video yang remaja posting 

pada akun jejaring sosial, terjadi kasus perkelahian yang dimulai dari komentar 

atau status pada jejaring sosial, adanya kasus remaja yang diculik dan kemudian 

diperkosa oleh orang yang tidak dikenal, serta cyberstalking yaitu mudahnya 

orang asing yang berniat jahat membuntuti dan bahkan membujuk remaja untuk 

bertemu muka dan akhirnya bisa melakukan tindakan kejahatan pada remaja. 

(Emilia dan Leonardi, 2013) 

Perilaku kecenderungan perilaku perundungan siber memiliki faktor yang 

mempengaruhi terhadap hubungan kelekatan orangtua dengan kompetensi sosial 

yaitu faktor kepribadian. Dari ketika variabel sama-sama memiliki faktor 

kepribadian yang mempengaruhi. Kelekatan pada ibu dan ayah dengan 

kompetensi sosial pada remaja, menunjukkan secara bersama-sama kelekatan 

pada ibu maupun ayah dapat memprediksi adanya kompetensi sosial pada diri 

remaja memiliki hasil yang signifikan. (Purnama R.A & Wahyuni S , 2017). 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan  kelekatan 

anak dengan ayah dan kompetensi sosial dengan kecenderungan perilaku 

perundungan siber pada remaja. Dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan acuan atau pelengkap dan landasan untuk meneliti topik yang sama. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. ada hubungan antara 

kelekatan anak dengan ayah dengan kecenderungan perilaku perundungan siber 

pada remaja. 2. ada hubungan antara kompetensi sosial dengan kecenderungan 

perilaku perundungan siber pada remaja. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan korelasional antara kelekatan (X1), kompetensi sosial 

(X2), dengan kecenderungan melakukan perundungan siber (Y). Desain penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif cross-sectional dengan pengujian 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini yaitu Remaja usia 12-18 tahun yang 

aktif menggunakan media sosial. Sampel dalam penelitian ini yaitu 200 subjek 

yang didapat secara acak dan jangakauan untuk remaja usia 12-18 tahun sangat 

luas. Teknik sampling yang dipilih adalah purposive sampling (Sugiyono 2013). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masa remaja seringkali disebut sebagai masa transisi, karena pada masa remaja, 

anak- anak mulai meninggalkan perilaku kanak-kanak dan mencari identitas yang 

baru. Terkait dengan masa peralihan tersebut, Erikson (2019) menyebutkan bahwa 

status individu pada masa itu tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan peran yang 

harus dilakukannya. Tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas 

perkembangan dengan baik. Menurut Hurlock (1999) ada beberapa masalah yang 

alami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, diantaranya adalah masalah 

yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja seperti masalah pencapaian 

kemandirian, kesalahpamahan atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, 

serta adanya perubahan hormonal yang mengakibatkan remaja berada pada masa 

yang sulit. Pada fase ini akan ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku 

menyimpang. Salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang sering terjadi adalah 

perilaku kecenderungan melakukan perundungan siber. 
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Fenomena kecenderungan melakukan perundungan siber merupakan potret 

dari kehidupan manusia yang penuh ejekan, penghinaan, pengucilan, 

ketidakadilan dan kekerasan akibat dari budaya yang mengutamakan kekuasaan 

dan memanfaatkan kekuasaan bagi kesenangan pribadi yang menjadi gambaran 

keseharian yang berlangsung hampir disetiap kehidupan manusia yang 

berkelompok. Menurut Hidayati (2012), fenomena perundungan ibarat fenomena 

gunung es yang nampak “kecil” dipermukaan, namun menyimpan berjuta 

permasalahan yang kasat mata oleh orangtua, bahkan orangtua seringkali 

meremehkan fenomena perundungan sehingga mengesampingkan dampak buruk 

yang terjadi.  

Karakteristik psikososial lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah 

kompetensi sosial pelaku. Kompetensi sosial dapat diartikan sebagai dapat 

diterima secara sosial, cara berperilaku yang dipelajari yang memampukan 

seseorang berinteraksi secara efektif dengan orang lain, dan mengarah pada 

perilaku dan respon-respon sosial yang dimiliki oleh individu. Beberapa contoh 

perilakunya adalah berbagi, membantu, bekerja sama, inisiatif terhadap 

berhubungan dengan orang lain, memiliki sensitivitas terhadap orang lain, dan 

menangani masalah dengan situasi yang baik (Gresham & Elliot, 1990). Remaja 

yang memiliki kompetensi sosial yang baik bersifat hangat, peka, dan bersahabat 

serta cenderung menggunakan strategi konflikresolusi yang lebih positif, dan 

berperilaku sesuai dengan etika (Hair, dkk., 2001). Sementara itu, menurut 

Marilyn Campbell, profesor Queenland University of Technology (dalam 

Corderoy, 2010), remaja yang terlibat dalam bullying, umumnya memiliki 

kemampuan menyelesaikan masalah yang buruk yang akhirnya mendorong 

mereka menjadi pelaku ataupun korban perundungan. 

Berdasarkan hasil uji korelasi secara parsial regresi berganda variabel 

kompensasi sosial dengan kecenderungan melakukan perundungan siber, 

diperoleh nilai koefisien (thitung) sebesar 4.116 dan sig.(p) sebesar 0,000 (p< 0,01), 

yang menunjukan ada hubungan yang ssignifikan antara kompetensi sosial dengan 

kecenderungan melakukan perundungan siber.  
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Berdasarkan hasil analisis perhitungan statistik variabel kompetensi sosial 

dapat  RE < RH dengan hasil rerata empirik (RE) sebesar 68,18 dan rerata hipotek 

(RH) sebesar 57,5 yang berarti tingkat kompetensisosial remaja tergolong sedan 

Berdasarkan hasil uji korelasi secara parsial regresi berganda variabel 

kelekatan ayah  dengan kecenderungan melakukan perundungan siber. Diperoleh 

nilai koefisien (thitung) sebesar 5.192 dan sig.(p) sebesar 0,000 (p< 0,01), yang 

menunjukan ada hubungan yang signifikan antara kelekatan ayah dengan 

kecenderungan melakukan perundungan siber. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi kelekatan seseorang dengan ayah maka rendah kecenderungan 

melakukan perundungan siber yang di peroleh.  

Berdasarkan hasil analisis perhitungan statistik variabel Kelekatan Ayah 

dapat diketahui RE > RH dengan hasil rerata empirik (RE) sebesar 112,71 dan 

rerata hipotek (RH) sebesar 101,5 yang berarti tingkat Kelekatan Ayah tergolong 

tinggi. 

Berdasarkan hasil uji korelasi secara simultan regresi berganda variabel   

kelekatan anak dengan ayah dan kompetensi sosial dengan kecenderungan 

melakukan perundungan siber, diperoleh nilai koefisien (F) sebesar 186.117 dan 

sig.(p) sebesar 0,000 (p< 0,01) artinya secara  bersama-sama variabel kelekatan 

anak dengan ayah dan kompetensi sosial memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap kecenderungan melakukan perundungan siber. 

Sumbangan efektif kelekatan anak dengan ayah dan kompetensi sosial dengan 

kecenderungan melakukan perundungan siber, nilai R squared 65.4 %  sisanya 

34,6 % dipengaruhi oleh faktor lainya.  

Rutter (2008) lebih dalam lagi menyatakan bahwa hubungan yang baik antara 

anak dan orangtua sangat berpengaruh dalam berpengaruh dalam mencegah anak 

untuk melakukan perundungan siber. Hal ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Namsel, et al. (2008) yang menjabarkan kondisi para bullies yang 

biasa berasal dari keluarga yang memiliki kesulitan dalam hubungan orangtua dan 

anak, kesulitan finansial, kesulitan dalam pernikahandan masalah sosial dalam 

lingkungan sekitar. Dalam penelitian memiliki keterbatasan yang dialami yaitu 
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penyebaran instrumen dengan menggunakan google form seingga peneliti tidak 

dapat memantau secara langsung proses engisian intrumen penelitian. 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kompetensi sosial dengan kecenderungan perilaku perundungan 

siber dan ada hubungan yang signifikan antara kelekatan ayah dengan 

kecenderungan perilaku perundungan siber secara simultan kompetensi sosial dan 

kelekatan anak dan ayah berhubungan dengan kecenderungan perilaku 

perundungan siber. Nilai koefisien bersifat positif yang berarti semakin tinggi 

kelekatan anak terhadap ayah maka semakin rendah kecenderungan perilaku 

perundungan siber. 

Dari kesimpulan diatas saran yang diberikan untuk remaja yaitu untuk dapat 

terus menghindari kecenderungan perilaku perundungan siber. Dengan terus dapat 

melakukan kelekatan dengan orangtua sehingga dapat terus mendapatkan 

pengawasan. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih 

luas tentang perilaku kecenderungan melakukan perundungan siber dengan faktor 

yang berbeda sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat lebih luas. 
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