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MOTTO 

 

Hai jiwa yang tenang. Kembalilah Kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi 

diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam Jama’ah hamba-hamba-Ku, dan Masuklah 

Ke dalam Surga-Ku  

(terjemahan Surat Al-Fajr ayat 27-30)
 1)

 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka.  

(terjemahan Surat Ra’du ayat 11)
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RINGKASAN 

Gambaran Cyberbullying Pada Pelajar SMA di Kecamatan Sumbersari 

Kabupaten Jember; Nanda Iskandar Ubaidillah; 142110101148; 2019; 108 

halaman; Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan 

Masyarakat, Universitas Jember. 

Cyberbullying adalah suatu tindak kekerasan yang mengintimidasi ataupun 

mengganggu orang yang lemah dan umumnya banyak terjadi di media sosial. 

Perbedaan antara Cyberbullying dengan bullying hanya pada tempat, seorang 

pembully atau mobbing melakukan intimidasi, ancaman, pelecehan, terhadap 

target. Pada dasarnya, permasalahan cyberbullying lebih mudah dilakukan 

daripada kekerasan konvensional karena pelaku tidak perlu berhadapan muka 

dengan korban. Korban yang terkena cyberbullying jarang melaporkan kepada 

orang tua, sehingga banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak-anak 

mereka terkena bullying di dalam dunia maya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang 

dilakukan di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan selama bulan November 

2018 sampai Januari 2019. Sampel diambil di SMA/SMK sederajat di Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember menggunakan teknik proporsional sample dan 

menghasilkan sampel sebanyak 358 orang dari 13 sekolah menengah atas di 

Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian ini sebagian besar berusia 15-18 tahun dengan kriteria 

yakni, sebanyak 223 responden (62,2%) berjenis kelamin wanita, tingkat 

pendidikan SMA sederajat (100%), mayoritas remaja bertempat tinggal di desa 

sebanyak 234 responden (65,3%). Sebaran jumlah data cyberbullying pada 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, paling banyak yaitu pada jenis 

kelamin wanita sebanyak 174 responden (59.1%) sedangkan pada jenis kelamin 

laki-laki yaitu 120 responden (40.9%) yang mengalami cyberbullying. 
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Karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang mengalami cyberbullying 

sebanyak 294 responden (100%) remaja SMA sederajat sedangkan untuk 

karakteristik responden berdasarkan tempat tinggal yang paling banyak terkena 

cyberbullying adalah di desa sebanyak 195 responden (66.3%) sedangkan 

sebanyak 99 responden 33.7% bertempat tinggal di kota. 

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel karaktersitik kepribadian 

menunjukan sebanyak 309 responden (86.5%) tergolong tinggi hal ini disebabkan 

oleh banyaknya remaja SMA yang mendapatkan cyberbullying. Variabel Strain 

(ketegangan) pada remaja SMA secara umum rendah sebesar 249 responden 

(69.5%) hal ini terbukti padahasil penelitian yaitu banyak remaja yang tidak 

melakukan profokasi dalam mendapatkan bullyan atau upaya untuk memancing 

teman agar membuat marah. Selanjutnya peran interaksi orang tua dan anak pada 

hasil penelitian termasuk dalam golongan rendah sebanyak 224 responden 

(62.6%), karena banyak dari remaja SMA kurang mendapatkan pengawasan dari 

orang tua dalam pemanfaatan media sosial, juga terdapat permasalahan keluarga 

yang mengakibatkan remaja kurang mendapatkan perhatian yang baik dari orang 

tua. 

 Jenis cyberbullying yang terbanyak yakni Flaming (amarah) terdapat 280 

responden 95.2% dari total remaja SMA yang mendapatkan cyberbullying. 

Harassment (gangguan) sebanyak 198 responden (67,3%) termasuk dalam 

golongan yang tinggi. Denigrations (penghinaan) sebagain kecil terdapat 46 

responden atau (15,6%) perlakuan pencemaran nama baik. Sebanyak 77 

responden (26.1%) yang tergolong tinggi dengan kata lain pernah mendapatkan 

perlakuan impersonations (peniruan). Outing (penipuan) termasuk pada golongan 

tinggi sebesar 73 responden atau responden pernah mendapatkan perlakuan 

cyberbullying  berupa tipu daya. 56 responden (19%) tergolong tinggi atau pernah 

mendapatkan perlakuan exclution (pengeluaran). Serta terdapat 75 responden atau 

(25,5%) termasuk kedalam cyberstalking (penguntitan). 

 Dampak yang Terjadi Akibat Cyberbullying Pada Remaja SMA di 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, pada variabel kecemasan sebanyak 

112 responden (38,1%) termasuk pada golongan yang tinggi, sementara 182 
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responden (61,9%) termasuk kedalam golongan rendah. Dampak kedua yaitu Self-

esteem sebanyak 70 responden (23.8%) termasuk dalam golongan yang tinggi 

sedangkan 224 responden (76.2%) termasuk dalam golongan yang rendah. 

Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya perlunya penelitian lanjutan yang 

lebih spesifik dengan variabel lain kaitannya dengan cyberbullying yang terjadi 

pada belakangan ini. Perlunya penelitian lanjutan dihubungkan dengan aspek-

aspek yang lebih khusus semisal aspek psikososial, aspek moral religion, aspek 

hubungan dengan orang tua, aspek hubungan pada teman sebaya denga metode 

penelitian kualitatif untuk penelitian selanjutnya. Bagi orang tua agar mengetahui, 

mendampingi, memberi edukasi, lebih aktif dalam perkembangan dan 

pertumbuhan dalam mengawasi penggunaan internet atau media sosial online 

terhadap anaknya. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat perlunya memberikan 

pemahaman secara khusus dan detail terkaiat upaya promosi dan pencegahan bagi 

remaja atau mahasiswa guna mencegah adanya bibit-bibit korban atau pelaku dari 

cyberbullying. Bagi institusi kesehatan diantaranya dapat memasukkan 

permasalahan cyberbullying dalam program PKPR dan diharapkan dapat 

memberikan layanan penguatan dan pengimplementasian upaya kesehatan mental 

pada remaja untuk mencegah terjadinya bullying dan cyberbulllying. Bagi dinas 

institusi pendidikan menjadikan referensi bagi institusi pendididkan untuk 

memberikan pemahaman atau edukasi kepada remaja atau pelajar dan juga orang 

tua mengenai bahaya cyberbullying. Sekolah mampu mengawasi aktivitas online 

atau internet pelajar di sekolah dengan mengadakan bimbingan konseleing dengan 

guru BK di sekolah. Memfasilitasi pelajar yang mengalami gangguan kepribadian, 

ketegangan terutama cyerbullying melalui bimbingan konseling sehingga 

gangguan yang terjadi pada remaja dapat teratasi. 
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SUMMARY 

Cyberbullying Overview of High School Students in Sumbersari District, 

Jember Regency; Nanda Iskandar Ubaidillah; 142110101148; 2019; 108 pages; 

Health and Behavioral Promotion Section, Faculty of Public Health, University of 

Jember. 

 

Cyberbullying is an act of violence that intimidates or disturbs people who 

are weak and generally happens a lot on social media. The difference between 

Cyberbullying and bullying is only in the place, a bully or mobbing intimidation, 

threats, harassment, against the target. Basically, the cyberbullying issue is easier 

to do than conventional violence because the perpetrator does not need to be face 

to face with other people who are the target. Victims affected by cyberbullying 

also rarely report to the authorities, so many parents do not know that their 

children are bullied in cyberspace. 

The method of this study used descriptive quantitative conducted in 

Jember Regency. This study was conducted from November 2018 to January 

2019. Samples were taken using a proportional sample technique and produced a 

sample of 358 people from 13 high schools in Jember Regency. Data collection 

was done through a questionnaire. The collected data was analyzed descriptively. 

The results of this study were at most 15-18 years old with the criteria of 

high school teenagers, as many as 223 respondents (62.2%) were female, with an 

equivalent level of high school education (100%), the majority of teens residing in 

the village were 234 respondents (65 , 3%). The age of respondents who 

experienced cyberbullying was about  15-18 as many as 294 respondents (100%), 

the distribution of the number of cyberbullying data on the characteristics of 

respondents based on gender was the highest that was the female gender as many 

as 174 respondents (59.1%) while in the male gender 120 respondents (40.9%) 

experienced cyberbullying. The characteristics of respondents based on education 

who experienced cyberbullying as many as 294 respondents (100%) of high 

school or equal teenagers while for the characteristics of respondents based on the 
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places most affected by cyberbullying were in the village as many as 195 

respondents (66.3%) while the respondents were 99 respondents 33.7% lived in 

cities. 

Based on the results of this study on personality characteristics variables in 

high school teenagers in Sumbersari District, Jember Regency, there were 309 

respondents (86.5%) classified as high, this was caused by the number of high 

school teenagers who got cyberbullying. The general high school strain in 

teenagers was 249 respondents (69.5%). This was evident in the results of the 

study, that many teenagers did not do provocation in getting bully or attempts to 

lure friends into anger. Furthermore, the role of parent and child interaction on 

research results was included in the low class as many as 224 respondents 

(62.6%), because many high school teenagers lack the supervision of parents in 

the use of social media, there were also family problems that result in teenagers 

not getting good attention from parents. 

The highest type of cyberbullying was Flamming, there were 280 

respondents, 95.2% of the total high school teenagers who got cyberbullying. 

Harassment of 198 respondents (67.3%) included in the high class. The minor 

denigrations were 46 respondents or (15.6%) defamation treatment. A total of 77 

respondents (26.1%) were classified as high with other words having received 

treatment for impersonations. Outing was included in the high class of 73 

respondents or respondents had received cyberbullying treatment in the form of 

deception. 56 respondents (19%) were classified as high or had received exclusion 

treatment. And there were 75 respondents or (25.5%) included in cyberstalking. 

The impact of Cyberbullying on high school teenagers in Sumbersari 

District, Jember Regency, in the anxiety variable 112 respondents (38.1%) 

belonged to the high class, while 182 respondents (61.9%) belonged to the low 

class. The second impact was Self-esteem, as many as 70 respondents (23.8%) 

belonged to the high class while 224 respondents (76.2%) belonged to the low 

class. 

The Suggestions can be given for future researchers for further researcher 

is the need for further research that is more specific to other variables related to 
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cyberbullying that occurred in recent times. The need for further research is 

related to more specific aspects such as psychosocial aspects, moral aspects of 

religion, aspects of relationships with parents, aspects of relationships with peers 

with qualitative research methods for future research. For parents to know, assist, 

educate, be more active in development and growth in monitoring the use of the 

internet or social media online for their children. For the Faculty of Public Health, 

the need to provide a special understanding and detail of the promotion and 

prevention efforts for adolescents or students to prevent the seeds of victims or 

perpetrators of cyberbullying. For health institutions, among them can include the 

problem of cyberbullying in the PKPR program and are expected to provide 

services to strengthen and implement mental health efforts in adolescents to 

prevent bullying and cyberbulllying. For service institutions education makes 

reference to educational institutions to provide understanding or education to 

adolescents or students and also parents about the dangers of cyberbullying. 

Schools are able to monitor online or internet activities of students in schools by 

holding counseling counseling with BK teachers in schools. Facilitating students 

who experience personality disorders, tension, especially cyerbullying through 

counseling so that the disorders that occur in adolescents can be overcome. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Internet bukan lagi hal yang asing di era globalisasi saat ini. Internet telah 

menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Internet dapat memberikan 

dampak positif dan negatif terhadap perkembangan remaja. Dampak positif 

internet adalah menyediakan jaringan komunikasi tanpa mengenal batas serta 

memberikan kesempatan untuk bersosialisasi bagi remaja pemalu, remaja kaum 

marginal dan remaja yang mengalami masalah sosial. Kebebasan dalam 

melakukan interaksi sosial yang ditawarkan oleh internet juga dapat membantu 

remaja dalam membangun kepercayaan diri dalam melakukan interaksi dalam 

dunia sosial yang sebenarnya. Namun, internet juga merupakan sumber informasi 

negatif yang paling mudah diakses oleh remaja. Semua hal itu membuat internet 

semakin diminati oleh masyarakat. Infrastruktur internet di Indonesia 

dikembangkan pemerintah pada era tahun 1980-an dan semakin berkembang pesat 

di awal tahun 2000-an. Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia, 

menyatakan bahwa pada tahun 2017 diketahui jumlahnya pengguna internet di 

Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa dari 262 juta orang. Angka tersebut 

meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 yang tercatat 

mencapai 132,7 juta jiwa (APJII, 2016:1). 

Konten internet yang dikonsumsi pengguna terdiri dari 3 kategori 

terbesar, yakni media sosial sebanyak 129,2 juta (97%), hiburan 128,4 juta 

(96,8%), dan berita 127,9 juta (96,4%). Sisanya konten pendidikan sebesar 124 

juta, kemudian pengguna komersial sebesar 123,5 juta, dan layanan publik sebesar 

121,5 juta. Konten media sosial Facebook merupakan media sosial terbesar 

dengan 71,6 juta pengguna (54%). Instagram dan Youtube menempati peringkat 

kedua dan ketiga masing-masing dengan 19,9 juta pengguna dan 14,5 juta 

pengguna (APJII, 2016:1). 

Pengguna internet terbanyak berasal dari kelompok umur 25-29 tahun 

dan 35-39 tahun. Masing-masing berjumlah 24 juta pengguna atau bila digabung
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berjumlah 48 juta. Kelompok usia terbesar kedua adalah 30-34 tahun dengan 23,3 

juta. Berikutnya adalah posisi terbesar ketiga merupakan pengguna kelompok usia 

20-24 tahun sbanyak 22,3 juta. Kelompok usia remaja yang mengonsumsi internet 

semakin tinggi jumlahnya. Kelompok usia 15-19 tahun mencapai 12,5 juta 

pengguna, dan 10-15 tahun sebanyak 768 ribu pengguna (APJII, 2016:1). Selain 

itu, masyarakat yang berada di perkotaan memiiki kondisi infrastruktur internet 

dan layanan telepon yang lebih baik dibandingkan masyarakat di daerah 

pedesaaan yang belum bisa mendapatkan komputer yang bagus, jaringan internet 

yang cepat dan layanan telepon yang baik (Subiakto, 2013:244). Berdasarkan 

hasil survei penetrasi yang dilakuakan APJII tahun 2017 menyatakan bahwa 

internet berdasarkan karakter kota dan kabupaten paling tinggi berada di daerah 

kota sebesar 72, 41% (APJII, 2017:17). Selain itu layanan yang paling banyak di 

akses adalah chatting, sosial media dan search engine (APJII, 2017:28).  

Remaja saat ini mau tidak mau harus tumbuh dan berkembang dalam 

lingkungan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan 

tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-

hari. Survei terbaru yang dilakukan pada remaja berusia 12-18 tahun menemukan 

bahwa 97% dari mereka menggunakan internet paling tidak satu kali dalam 

seminggu (Raskauskas & Stoltz, 2007). Para remaja juga menggunakan perangkat 

elektronik lainnya seperti telepon selular (ponsel) sebagai media untuk 

berkomunikasi dengan teman sebaya. Penggunaan teknologi komunikasi seperti 

Internet dan telepon seluler (ponsel) telah meningkat dan terus meningkat (Beran 

& Li, 2005; Li, 2007). Peningkatan penggunaan internet dan telepon seluler yang 

tidak benar dapat berdampak pada kesalahan penggunaan teknologi informasi 

yang merugikan, salah satu bentuknya aktivitas yang merugikan tersebut adalah 

cyberbullying (Hidajat et al (2015:74). Menurut Cochrane (2008:61) teknologi 

informasi dan komunikasi selain berdampak positif  dalam membantu proses 

belajar siswa, juga dapat berdampak negatif khususnya pada kegiatan 

cyberbullying (Cochrane, 2008:61) 

Cyberbullying adalah suatu tindak kekerasan yang mengintimidasi 

ataupun mengganggu orang yang lemah dan umumnya banyak terjadi di media 
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sosial. Perbedaan antara Cyberbullying dengan bullying hanya pada tempat, 

seorang pembully atau mobbing melakukan intimidasi, ancaman, pelecehan, 

terhadap target (Utami, 2014:3). Permasalahan cyberbullying lebih mudah terjadi 

daripada kekerasan konvensional karena pelaku tidak harus berhadapan secara 

langsung dengan korban. Korban cyberbullying jarang melaporkan kepada pihak 

yang berwajib, sehingga banyak orang tua tidak mengetahui bahwa anak mereka 

mendapat bullying di media sosial (Agnes, 2015:1). 

Bullying baik itu secara langsung maupun tidak langsung seperti 

cyberbullying menjadi suatu permasalahan kesehatan karena kasus bullying 

tersebar luas di Amerika Serikat. Survei nasional tahun 2015 menunjukkan 

sebesar 20% siswa SMA dilaporkan diintimidasi menggunakan properti sekolah 

dalam 12 bulan sebelum survei tersebut. Diperkirakan sekitar 16% siswa SMA 

melaporkan bahwa mereka diintimidasi secara elektronik (online) pada tahun 

2015 dan dalam 12 bulan sebelum survei dilakukan (CDC, 2016: 1). Berdasarkan 

penelitian Paglia-Boak, et al (2013:6) cyberbullying menumbuhkan rasa 

kekhawatiran pada lebih dari 25% anak-anak dan remaja di Ontaria. Menurut 

Donegan (2012:37) cyberbullying dapat menimbulkan dampak negatif berupa 

ketidakstabilan yang menyulitkan korban dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungan sosial, fokus pada pelajaran terganggu, dan mengganggu 

perkembangan kesehatan mental. Pendapat lain yang dilakukan oleh Cowie 

(2013:167) menyatakan dampak cyberbullying pada kesehatan mental dan 

kesejahteraan dapat berpengaruh pada kurangnya penerimaan dalam kelompok 

sebaya yang menghasilkan kesepian dan isolasi sosial, rendahnya harga diri, serta 

depresi. 

Cyberbullying dapat berupa banyak hal antara lain flamming, 

harrasment, cyberstalking, defamation, catfishing, outing, exclusion (Ontario 

Centre of Excellence for Child and Youth Mental Health, 2015: 1).  Berdasarkan 

hasil penelitian Brown et al (2009: 12), sebagian besar bullying terjadi antara usia 

13 – 14 tahun dan biasanya turun sekitar umur 15 – 16 tahun baik itu pada 

pengganggu dan korbannya. Keberadaan sosial media seperti Facebook, Twitter 

dan Instagram menjadi pusat komunikasi bagi remaja namun dampaknya adalah 
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peningkatan cyberbullying pada anak usia remaja. Peningkatan tersebut dapat 

menjadi hal yang serius melihat dampak yang ditimbulkan dari  cyberbullying 

yaitu dapat menyebabkan distress pada korban bully baik dari segi fisik, 

phsycological, sosial dan edukasinya (CDC, 2016: 1). 

Masa remaja merupakan masa transisi seseorang dari anak-anak menjadi 

dewasa. Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah 

berhubungan dengan penyesuaian sosial. Banyak remaja yang mencapai masa 

dewasa dengan berbagai permasalahan yang disebabkan kurangnya perhatian, 

kasih sayang dan bimbingan dari orangtua. Orang-orang yang mengetahui 

bagaimana risiko keterlibatan baik pelaku maupun korban dalam praktik 

cyberbullying sangat sedikit. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

terdapat kemiripan antara bullying secara langsung dengan cyberbullying. Ada 

hubungan kuat antara cyberbullying dan ketidakmampuan menyesuaikan diri 

secara psikososial baik pelaku dan korbannya (Finkelhor, Mitchell, & Wolak, 

2006; Williams, Cheung, & Choi, 2000; Ybarra & Mitchell, 2004; Ybarra, 

Alexander, & Mitchell, 2005).  

Dukungan yang minim seperti stimulasi, motivasi belajar, ganjaran dan 

hukuman yang wajar, kelompok sebaya, stress, sekolah, cinta dan kasih sayang 

dan kualitas interaksi anak dengan orang tua dalam perkembangan psikososial 

pada remaja akan mempengaruhi pembentukan identitasnya dalam bersikap atau 

berperilaku. Pendapat Erikson mengenai pertumbuhan psikososial remaja 

pertengahan (usia 15- 18 tahun) dengan tahapan identitas versus kekacuan peran 

yaitu remaja memiliki tugas dan tujuan yang harus di capai dan hal terpenting 

dalam remaja adalah pencapaian identitas ego bukan seksual genital (Surbakti, 

2009). Dukungan orang tua sangat bermanfaat bagi perkembangan remaja. 

Komunikasi yang terbuka di mana masing-masing anggota keluarga dapat 

berbicara tanpa adanya perselisihan akan memberikan kekompakan dalam 

keluarga sehingga hal tersebut sangat membantu anak remajanya dalam proses 

pencarian identitas diri. Nansel (dalam White et al., 2010) menyatakan bahwa 

agresivitas anak usia sekolah hingga remaja sangat dipengaruhi oleh kelompok 

teman sebaya atau menjadi korban agresivitas kelompok teman sebaya atau bisa 
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keduanya. Studi-studi kontemporer tentang remaja menunjukkan hubungan yang 

positif dengan teman sebaya diasosiasikan dengan penyesuaian sosial yang positif. 

Sejumlah teori lain menekankan pengaruh negatif dari teman sebaya terhadap 

perkembangan anak dan remaja. Bagi sebagian remaja ditolak atau diabaikan oleh 

teman sebaya menyebabkan munculnya perasaan kesepian atau permusuhan 

(Santrock 2007).  

Menurut Hinduja et al., (2014:2) cyberbullying dapat terjadi diberbagai 

tempat dan media di dunia maya yang meliputi media sosial (instagram, facebook, 

snapchat, twitter) dan situs berbagai video (youtube). Berdasarkan riset 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan UNICEF tahun 2014 

mengenai perilaku anak dan remaja dalam menggunakan internet didapatkan hasil 

survei yaitu terdapat kesenjangan digital yang kuat antara mereka yang tinggal di 

perkotaan dan pedesaan, kesenjangan paling jelas terlihat di daerah perkotaan 

sebanyak 13% anak dan remaja tidak menggunakan internet sedangkan di daerah 

pedesaan terdapat 87% yang tidak menggunakan internet. Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2014 menyatakan jumlah pengguna internet 

terbanyak di Indonesia terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 16,4 juta, 

diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 12,1 juta, dan Provinsi Jawa 

Tengah dengan jumlah 10,7 juta pengguna.  

Jember merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa timur 

dengan jumlah pengguna internet terbanyak ke dua di Indonesia. Data peraturan 

kepala badan pusat statistik nomer 37 tahun 2010 tentang klasifikasi perkotaan 

dan pedesaan menyatakan terdapat 3 kecamatan yang memiliki prosentase area 

urban (perkotaan) secara berurutan di Kabupaten Jember adalah Kaliwates, 

Sumbersari, dan Patrang.  Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di 

Kabupaten Jember, dari 300 responden diperoleh data sebanyak 21 orang pernah 

menjadi korban cyberbullying. 21 orang korban cyberbullying pernah 

mendapatkan pesan teks yang berisi amarah dengan konten frontal berupa makian 

sebesar 81%, mendapat gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di 

jejaring sosial yang menyebabkan gangguan emosional sebesar 52.4%, mengalami 

kejadian pencemaran nama baik yang merusak reputasi nama anda melalui email 
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atau media sosial sebesar 23.8%, akun media sosial atau email digunakan oleh 

orang lain dan kemudian berpura-pura menjadi korban dengan menyebar konten 

negatif sebesar 19%, penyebarluasan foto-foto pribadi atau konten memalukan di 

media sosial sebesar 38.1%, mengalami penipuan yang berakibat informasi 

rahasia atau konten pribadi tersebar sebesar 19%, dikeluarkan dari grup atau 

komunitas online secara sengaja sebesar 57.1%, dan mendapatkan perlakuan yang 

mengganggu dan mencemarkan nama baik secara intens di media sosial sebesar 

28.6 %. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, 18 dari 21 korban  

menyatakan terganggu dengan adanya cyberbullying dan 17 dari mereka 

menjawab cyberbullying menggaggu kehidupan sehari-hari mereka. 

Penelitian O’Brien et al., (2010: 46) menyatakan bahwa dalam mengkaji 

hal yang remaja anggap sebagai suatu bahaya maka penelitian yang dilakukan 

terkait beberapa dampak pada psikososial remaja terhadap bentuk intimidasi 

seperti cyberbullying yang mungkin terjadi dikalangan remaja. Berdasarkan 

dampak yang diakibatkan oleh cyberbullying, penelitian ini penting untuk 

dilakukan guna mencegah terjadinya rasa kesal, depresi, kesedihan yang berasal 

dari tindakan seorang pengganggu, menghancurkan tingkat kepercayaan diri dan 

dapat mendorong orang-orang melewati batas serta menyebabkan usaha bunuh 

diri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Gambaran Cyberbullying Pada Pelajar SMA di Kecamatan Sumbersari 

Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

cyberbullying pada remaja SMA di Sumbersari Kabupaten Jember.  

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

cyberbullying pada remaja SMA di Sumbersari Kabupaten Jember. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden mengenai cyberbulying  

b. Mengidentifikasi jenis-jenis cyberbullying pada remaja SMA di Sumbersari 

Kabupaten Jember  

c. Mengidentifikasi dampak yang ditimbukan dari cyberbullying pada remaja 

SMA di Sumbersari Kabupaten Jember. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat 

terkait gambaran cyberbullying pada remaja SMA di Sumbersari Kabupaten 

Jember. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menumbuhkan pengetahuan, wawasan, dan 

keterampilan dalam melakukan dan mebuat penelitian yang bersifat ilmiah 

mengenai cyberbullying. 

b. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai cyberbullying dan menambah referensi ilmu 

kesehatan masyarakat di bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. 

c. Bagi Institusi Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi tambahan 

terkait cyberbullying di kalangan remaja pada Dinas Kesehatan 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Cyberbullying 

2.1.1 Pengertian Cyberbullying 

Perundungan atau yang lebih dikenl dengan istilah bullying merupakan 

tindakan seseorang secara terus-menerus dan berulang baik secara fisik maupun 

psikis. Tindakan ini sering menyebabkan korban tidak berdaya, terlukai secara 

fisik maupun mental (Rigby, 2002: 7). Ditinjau dari aspek etimologi, bully yang 

dalam bahasa Indonesia kerap dipadankan dengan kata rundung bermakna 

mengganggu, mengusik terus menerus, menyusahkan. Beberapa hasil riset 

menunjukkan perundungan terjadi pada fisik, namun bentuknya semakin melebar 

juga pada verbal dan atau psikologi (Cowie & Jennifer, 2008:2-3) Sementara itu, 

di dunia siber atau cyberbullying dijelaskan sebagai tindakan  perundungan yang 

terjadi dan memakai medium siber (Campbell, 2005; Kowalski, Limber, & 

Agatston, 2008; Smith, 2004). Selain cyberbullying, ada istilah lain yang juga bisa 

digunakan untuk menggambarkan perundungan siber ini yaitu electronic bullying 

(Kowalski et al., 2008:42). 

Cyberbullying didefinisikan secara luas suatu bentuk intimidasi terbaru 

yang melibatkan penggunaan email, pesan instan, halaman web, web log (blog), 

chat room atau kelompok diskusi, gambar digital atau pesan yang dikirim ke 

telepon seluler, game online, dan teknologi komunikasi informasi lainnya. 

Cyberbullying merupakan suatu tindakan yang disengaja secara agresif dilakukan 

oleh kelompok atau individu, menggunakan media atau forum elektronik 

dilakukan berulang kali dan dari waktu ke waktu untuk menyerang korban yang 

tidak dapat dengan mudah membela dirinya (Smith, 2008:182). Mayoritas anak-

anak lebih mungkin untuk menjadi sasaran oleh orang yang suka melakukan 

cyberbullying daripada orang asing yang mereka temui di internet yang mencoba 

untuk melakukan pertemuan secara langsung (offline). 
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2.1.2 Macam-macam cyberbullying 

Menurut Nancy Wiilard (dalam Kowalski et al, 2012: 62) ada beberapa 

hal seperti suatu kebiasaan yang merupakan cyberbullying, kebiasaan tersebut 

antara lain: 

a. Flaming 

Flaming mengacu pada pertukaran singkat, panas antara dua atau lebih 

individu yang terjadi melalui teknologi komunikasi. Suatu ciri khas dari flaming 

terjadi pada kondisi yang banyak orang dalam situs online seperti chat rooms atau 

grup untuk diskusi dan jarang terjadi melalui email pribadi. Pada awalnya flaming 

tampaknya terjadi antara dua individu yang berada di suatu tempat bermain yang 

sama satu sama lain. Namun, tindakan agresif yang tidak bisa diprediksi dan 

dibuat oleh satu individu dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam suatu 

tempat bermain yang mereka miliki. Setidaknya dalam jangka pendek, tidak ada 

kepastian siapa yang mungkin dibawa pelaku flaming ke dalam suatu pertikaian 

tersebut.  

b. Harassment 

Harassment merupakan suatu perkataan atau tindakan (yang berulang 

dan terus menerus) yang ditujukan secara langsung kepada individu yang spesifik 

bersifat mengganggu atau menyebabkan tekanan emosional yang besar pada orang 

yang diganggu dan tidak memiliki tujuan yang masuk akal. Cyber-harassment 

umumnya dipandang sebagai bentuk unik penindasan dalam dunia maya yang 

melibatkan pesan-pesan ofensif berulang yang dikirim ke target. Pelecehan paling 

sering terjadi melalui komunikasi pribadi seperti email, tetapi pesan pelecehan 

juga dapat dikomunikasikan di forum publik seperti ruang obrolan dan grup 

diskusi. Salah satu bentuk pelecehan, yang disebut sebagai perang teks, 

melibatkan satu atau lebih pelaku pelecehan dan satu target. 

Meskipun secara konseptual serupa harassment berbeda dengan flaming 

dalam dua hal. Pertama, harassment dilakukan dalam jangka waktu yang lebih 

lama daripada flaming. Kedua, harassment terjadi lebih kepada satu sisi saja, 

dengan setidaknya satu pelaku dan satu target. Disisi lain, flaming adalah suatu 

pertikaian saling penghinaan antara individu yang terlibat. Menurut famiglietti 
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dalam Kowalski et al (2012: 63) salah satu bentuk pelecehan yang sangat 

mengganggu dilakukan oleh "cybertrolls".Orang-orang ini memposting informasi 

negatif, melecehkan di papan pesan, situs jaringan sosial, halaman web, bahkan di 

halaman peringatan orang-orang yang baru saja meninggal. 

c. Denigration 

Denigration adalah informasi tentang orang lain yang merendahkan dan 

tidak benar. Informasi tersebut dapat diposting di halaman Web atau mungkin 

disebarluaskan kepada orang lain melalui e-mail atau pesan instan. Hal ini 

termasuk dalam kategori cyberbullying karena kegiatan yang dilakukan adalah 

memposting atau mengirim foto yang diubah secara digital dari seseorang, 

terutama dengan menggambarkannya secara seksual atau berbahaya. Salah satu 

contoh tindakan dari denigration seperti teman-teman sekelas merekam lagu 

mengolok-olok teman sekelas lainnya. Kemudian mereka menempatkan atau 

mengupload lagu tersebut di situs web sehingga teman sekelas lainnya dapat 

mendengarkannya. Selain itu, cerita atau kisah tentang teman sekelas yang 

mengalami penindasan maya oleh teman sekelas lainnya yang memposting 

gambar dirinya yang dirancang untuk membuatnya tampak hamil. 

d. Impersonation  

Impersonation adalah suatu tindakan saat pelaku bertindak sebagai 

korban, paling sering dengan menggunakan password korban untuk mendapatkan 

akses untuk akun media sosialnya, kemudian berkomunikasi tentang informasi 

negatif, kejam, atau tidak pantas dengan orang lain seolah-olah menargetkan 

dirinya sendiri menyuarakan pikiran-pikiran itu. Dalam satu kasus pernah terjadi 

ketika akun jejaring sosial milik gadis berusia 15 tahun dicuri oleh seseorang, 

kemudian akun tersebut mengirimkan pesan eksplisit secara seksual dan pesan 

yang tidak senonoh dikirim ke teman-teman sekelasnya dan keluarga dari akun 

jejaring sosialnya oleh seseorang yang menyamar sebagai remaja ini. Pelajar 

tersebut dipermalukan dan kehilangan banyak persahabatan atas insiden tersebut. 

Selain itu, pelaku dapat mencuri password target agar dapat mengubah 

profil pribadi target pada daftar teman atau di situs jejaring sosial sehingga 

informasi yang tidak pantas atau menyinggung disertakan dalam profil korban. 
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Bahkan, mereka dapat mencuri password sehingga mereka dapat mengirim e-mail 

melecehkan orang lain seolah-olah pesan tersebut datang dari akun korban yang 

dicuri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tingkatan ekstrim pelaku 

cyberbully dengan impersonation mungkin memposting komentar offensif atau 

mengomentari suatu kelompok kebencian atau beberapa jenis lain dari pesan grup 

dan berpura-pura menjadi korban serta menyertakan nama, alamat, dan nomor 

telepon korban. Sehingga, hal ini membuat anggota dari kelompok kebencian 

memutuskan untuk melacak dia. Pada tingkat ini, pelaku impersonation benar-

benar menempatkan kehidupan korban dalam bahaya. 

e. Outing and trickery 

Outing mengacu pada berbagi informasi pribadi yang biasanya bersifat 

memalukan dan membagikan informasi tersebut dengan orang lain. Kegiatan 

outing biasanya  mengambil dari menerima e-mail atau pesan instan dari target 

yang berisi informasi pribadi, atau foto pribadi yang berpotensi memalukan diri 

sendiri dan kemudian meneruskan email itu kepada orang lain. Sedangkan, 

trickery mengacu dengan tindakan menipu seseorang untuk mengungkapkan 

informasi pribadi tentang diri mereka sendiri dan kemudian berbagi informasi 

dengan orang lain. 

f. Exclusion/ostracism (Pengucilan)  

Seorang Psikolog Sosial telah menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 

kebutuhan dasar manusia yaitu untuk dimasukkan dalam suatu komunitas/grup, 

hal ini dugunakan untuk menghindari dikucilkan oleh masyarakat yang dalam 

situasi disebut oleh beberapa orang sebagai kematian sosial. Sehingga, bukan hal 

yang aneh jika suatu pengecualian atau pengucilan di dunia maya (jejaring sosial) 

dapat memiliki dampak emosional yang serius. Hal ini juga diungkapkan oleh Dr 

Larry Koenig dalam Kowalski et al (2012: 66) mantan terapis keluarga dan 

pemimpin dalam pengembangan program untuk orang tua dan anak-anak, 

mengatakan bahwa cyberbullying benar-benar dapat menghancurkan anak secara 

emosional. Hal ini bisa dikonfirmasi kepada siapa saja yang telah dikucilkan di 

jejaring sosial seperti di facebook. Pengecualian secara online dapat terjadi di 

setiap jenis target yang terlempar dari daftar pertemanan. Dalam beberapa kasus, 
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pengucilan yang dapat dirasakan dengan nyata, seperti ketika seseorang tidak 

merespon secara cepat kepada IM atau email seperti yang diinginkan mereka. 

2.1.3 Jejaring media yang digunakan dalam cyberbullying 

Meskipun dari penjelasan perilaku cyberbullying sudah jelas bahwa 

kegiatan membully di jejaring sosial dapat dilakukan melalui salah satu dari 

sejumlah komunikasi online yang berbeda. Bentuk perbedaan komunikasi dari 

kegiataan mereka antara lain seperti flaming cenderung dilakukan pada 

komunikasi publik sedangkan harassment umumnya lebih cenderung terbatas 

pada komunikasi pribadi seperti e-mail. Karena keragaman teknologi komunikasi 

yang dapat digunakan untuk melakukan cyberbullying pada orang lain sehingga 

banyak metode yang paling umum digunakan. Macam-macam komunikasi yang 

digunakan antara lain sebagai berikut : 

a. Instant messaging  

Instant messaging (IM) merupakan salah satu cara yang paling umum 

digunakan remaja untuk melakukan cyberbully satu sama lain. Instant messaging 

mengacu pada komunikasi secara langsung melalui internet dengan individu pada 

seorang teman atau daftar kontak. Cyberbullying melalui pesan instan dapat 

dilakukan dalam sejumlah bentuk yang berbeda (Aftab, 2011). Hal yang paling 

terlihat adalah pelaku dapat mengirimkan pesan kemarahan atau mengancam ke 

orang lain atau pelaku mungkin membuat nama profil yang mirip dengan nama 

profil target bahkan menggunakan nama profil dari target yang sebenarnya. 

Pelaku kemudian mengirim komunikasi yang tidak pantas kepada orang lain 

seolah-olah mereka target. Pelakujuga dapat mengirimkan mengorbankan foto 

atau video dari orang lain melalui IM. 

b. Electronic mail (E-mail) 

Surat elektronik atau e-mail, adalah salah satu cara yang paling sering 

digunakan komunikasi digital. E-mail adalah metode lain yang sering digunakan 

untuk cyberbullying karena dua alasan utama. Pertama, e-mail tunggal dapat 

dikirim ke ratusan bahkan ribuan orang dengan tombol tunggal. Seseorang yang 
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ingin melecehkan atau menghina akan mengirim pesan kepada individu lain 

dengan e-mail yang berisikan gambar atau informasi kurang pantas tentang orang 

lain ke ratusan atau ribuan orang tepat waktu. Kedua, walaupun umumnya e-mail 

mudah dilacak, tidak ada kepastian bahwa orang yang dari account e-mail berasal 

dari individu sebenarnya yang mengirim e-mail. Berdasarkan beberapa kasus, 

individu yang melakukan cyberbully mungkin masuk menggunakan akun korban 

mereka di berbagai situs porno dan daftar pemasaran sehingga mereka diserang 

dengan e-mail yang offensiveand melecehkan.  

c. Pesan Teks 

Pesan teks juga dikenal sebagai layanan pesan singkat (SMS). SMS 

memudahkan kita dalam mengirim pesan teks ke satu sama lain bahkan melalui 

telepon selular dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Meskipun bukan 

metode komunikasi secara langsung, pesan teks masih digunakan sebagai modus 

penting dari komunikasi, khususnya di kalangan remaja. Meski alat komunikasi 

ini sangat berharga untuk menjaga kontak dengan orang lain, telepon seluler dan 

pesan teks juga memiliki sisi negatifnya. Banyak profesor yang baru menyadari 

meskipun sedikit terlambat bahwa banyak gambar yang telah diambil melalui 

ponsel dapat disebarkan ke orang lain, atau bahwa siswa di luar kelas memiliki 

jawaban teks untuk menjawab pertanyaanteman-teman mereka di kelas. 

Selain kebutuhan akademik, pesan teks juga dapat digunakan untuk 

membully orang lain. Cerita dari seorang remaja perempuan dan laki-laki yang 

menerima ratusan bahkan ribuan pesan teks karena mereka marah kepada 

seseorang. Selain kerugian yang disebabkan oleh pesan-pesan itu sendiri, 

mungkin ada biaya keuangan yang terkait dengan menerima pesan teks. 

d. Bash boards 

Meskipun sering disamakan dengan chat room karena mereka mampu 

memberikan kesempatan untuk memiliki virtual chatting dengan individu satu 

sama lain. Bash board lebih mirip situs polling internet bahkan, alat komunikasi 

ini merupakan papan buletin online di mana orang dapat mengirim informasi 

apapun yang mereka ingin tentang orang atau topik apapun. 
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e. Social networking sites 

Saat ini terdapat ratusan situs jejaring sosial, jutaan pengguna terdaftar, 

dan ratusan ribu pengguna baru mendaftar setiap hari. Jumlah komunikasi orang 

dengan satu dengan yang lain melalui alat komunikasi ini benar-benar 

mengejutkan, danjika pengguna berada jauh dari komputer mereka, mereka dapat 

mengunduh aplikasi jejaring sosial pada smart phone mereka sehingga mereka 

dapat dengan mudah mengakses situs jejaring sosial favorit mereka dimanapun 

mereka berada. Situs jejaring sosial memiliki banyak nama yang berbeda di 

antaranya yang paling populer adalah facebook, myspace, live journal, friendster, 

Nexopia, xuga, Xanga, Linkedln, Twitter, Formspring, dan Bebo. Seperti yang 

didefinisikan oleh Federal Bureau of Investigation, situs jejaring sosial adalah 

situs web yang mendorong orang untuk mengirim profil dari diri mereka sendiri 

lengkap dengan gambar, kepentingan, dan bahkan journals. kebanyakan jejaring 

sosial ini juga menawarkan aplikasi ruang chatting. Sebagian besar situs jejaring 

sosial bersifat bebas tanpa ada batasan usia dan beberapa membatasi keanggotaan 

dengan usia. Situs jejaring sosial tidak akan populer jika orang tidak menikmati 

kesempatan untuk menggunakannya untuk terhubung dengan teman-teman lama, 

mempertahankan komunikasi dengan teman-teman lama danbanyak kegunaan 

positif lainnya. 

Sebagaimana dicatat oleh Swinford (2006), jejaring sosial menyediakan 

jendela pada budaya anak muda. Situs jejaring sosial memungkinkan kita untuk 

melihat siapa yang melakukan apa, di mana, dan dengan siapa. News feed di 

facebook memungkinkan semua orang tau wawasan apa yang terjadi dalam 

kehidupan pengguna facebook pada saat itu. News feed juga memungkinkan kita 

tahu dengan siapa kita berteman, hubungan siapa yang telah berakhir, siapa yang 

telah memposting gambar baru, dan yang mengalami hari yang buruk.  

Selain itu, setiap perubahan yang dibuat ke profil individu mudah terlihat 

untuk teman yang memiliki akses ke profil orang itu. Di satu sisi, umpan balik 

positif dari teman bisa sangat meneguhkan dan dapat menaikkan harga diri 

individu. Bahkan para pengguna facebook sendiri mengatakan itu terlalu banyak 

hal-hal terlihat pada apa yang pengguna facebook lakukan, hal ini memimpin 
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orang bahkan kalangan muda untuk menjadi jauh lebih cerdas dalam penggunaan 

fitur privasi. 

f. Blog 

Blog atau web blog sangat populer, meskipun penggunaannya tampaknya 

menurun di kalangan remaja baru-baru ini (Lenhart, 2010). Pada kenyataannya, 

diperkirakan bahwa web log baru dibuat setiap detik. Salah satu situs web yang 

ditujukan semata-mata untuk blog pelacakan, mencari situs web sesuai dengan 

topik blog tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna untuk melihat apa 

yang dikatakan tentang salah satu dari sejumlah topik dan kemudian menimbang 

dengan komentar mereka sendiri. Meskipun blog dapat digunakan untuk salah 

satu dari sejumlah fungsi positif, mereka juga dapat digunakan untuk melakukan 

cyberbullying orang lain. Para kalangan muda dapat menggunakan blog ini untuk 

merusak reputasi orang lain atau melanggar privasi mereka. Sebagai contoh, 

dalam beberapa kasus, seseorang yang mungkin memposting serangkaian blog 

yang berisi informasi merendahkan dan memalukan tentang mantan pasangan, 

bahkan mendapatkan teman mereka untuk mengirim informasi negatif di situs itu 

juga. 

g. Websites 

Situs web adalah suatu tempat yang ada di world wide web yang berisi 

halaman beranda, dan memungkinkan tersambung ke halaman lain. Banyak orang 

memiliki sendiri situs web pribadi mereka yang digunakan untuk mempromosikan 

bisnis mereka, mengirim informasi pribadi untuk kepentingan keluarga dan 

teman-teman, atau bahkan untuk menjual produk. Situs web juga dapat diatur 

bahkan untuk tujuan cyberbullying. Dalam banyak kasus, situs web yang 

diciptakan untuk tujuan tunggal untuk memposting informasi offensif atau gambar 

tentang orang lain. Misalnya, gambar yang didapatkan dari teman sekelas dan 

kemudian menggambarkan bahwa individu tersebut provokatif secara seksual. 

Informasi kontak pribadi untuk individu itu, termasuk nama, alamat, dan nomor 

telepon kemudian dapat diberikan pada situs web. 

Dalam kasus lain, situs web yang dibentuk untuk mengatur jajak 

pendapat internet. Internet polling dapat digunakan untuk tujuan mempermalukan 
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target. Misalnya seorang siswa mengunjungi suatu situs web dan memilih gadis 

paling jelek di kelas, atau anak paling gemuk di sekolah. Meskipun situs web 

memiliki kebijakan tentang penyalahgunaan dan sistem pelaporan namun pada 

nyatanya hal itu tidak terlalu erat diatur. 

h. Internet gaming  

Kebanyakan anak-anak dan remaja saat ini bermain game online 

interaktif pada perangkat game. Beberapa permainan dapat dimainkan dengan 

single-player, game berbasis teks, sedangkan lainnya adalah complax, interaktif, 

game multiplayer di dunia maya. Dalam dunia internet gaming, cyberbullying 

memiliki konsistensi yang sama dengan cyberbullying jenis lain yaitu ekspresi 

tidak puas dan frustasi di dunia cyber di mana orang berkomunikasi secara 

anonim menggunakan nama palsu akan cenderung lebih kasar, mengancam, dan 

merendahkan. Selain itu pemain game dapat memblokir pemain lain dari 

permainan dan mereka dapat mendapatkan akses tidak sah ke akun permainan 

mereka. Hal ini menyebabkan dampak frustasi kepada para pemain game yang 

akun gamenya diblokir dan diakses oleh gamer lain. 

2.1.4 Dampak Cyberbullying   

a. Meningkatkan resiko depresi 

Bullying dapat menjadi stresor yang mengancam pada remaja sebab 

penerimaan dari teman sebaya merupakan hal yang sangat penting sehingga 

pengucilan dapat diartikan sebagai stres, frustasi, dan kesedihan. Remaja 

mengandalakan teman sebaya untuk memberikan dukungan yang sebelumnya 

disediakan oleh keluarga. Penolakan akan berakibat pada munculnya masalah 

psikologis seperti kecemasan depresi, kesedihan, kesulitan berhubungan dengan 

orang lain dan kesepian. Rathus (1991) dalam Lubis, 2009:13) menyatakan orang 

dengan depresi umumnya mengalami gangguan yang meliputi keadaan emosi, 

motifasi fugsional, serta kognisi. Menurut Atkinson (1991 dalam Lubis, 2009:13) 

depresi sebagai suatu gangguan suasana hati yang dicirikan dengan tak ada 

harapan dan patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tidak mampu 
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mengambil keputusan untuk memulai suatu kegiatan, tidak mampu untuk 

konsentrasi, tidak punya semangat hidup, selalu tegang dan mencoba bunuh diri. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa depresi merupakan gangguan suasana 

hati yang ditandai oleh kemurungan dan kesedihan yang mendalam serta 

berkelanjutan sampai hilangnya kegairahan hidup dan rasa putus asa.  

b. Kecemasan  

Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan 

mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan 

mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak 

menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan 

menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan psikologis (Rochman, 

2010:104). 

Kecemasan berasal dari perasaan tidak sadar yang berada didalam 

kepribadian sendiri, dan tidak berhubungan dengan objek yang nyata atau keadaan 

yang benar-benar ada. Rochman, (2010:103) mengemukakan beberapa gejala-

gejala dari kecemasan antara lain: 

1) Ada saja hal-hal yang sangat mencemaskan hati, hampir setiap kejadian 

menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut merupakan bentuk 

ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak jelas. 

2) Adanya emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Suka marah dan 

sering dalam keadaan exited (heboh) yang memuncak, sangat irritable, akan 

tetapi sering juga dihinggapi depresi. 

3) Diikuti oleh bermacam-macam fantasi, delusi, ilusi, dan delusion of 

persecution (delusi yang dikejar-kejar). 

4) Sering merasa mual dan muntah-muntah, badan terasa sangat lelah, banyak 

berkeringat, gemetar, dan seringkali menderita diare. 

5) Muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis yang menyebabkan tekanan 

jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi. 
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c. Percobaan Bunuh Diri 

Berdasarkan informasi CDC (2014: 3) dalam The Relationship Between 

Bullying and Suicide, terdapat beberapa perilaku yang termasuk dalam bunuh diri 

antara lain sebagai berikut: 

1) Bunuh diri: Kematian yang disebabkan oleh perilaku yang merugikan diri 

sendiri dengan niat untuk mati. 

2) Upaya bunuh diri: Perilaku yang berpotensi mengarahkan diri sendiri pada 

sesuatu yang berbahaya dan membuat cendera dengan niat untuk mati. 

Upaya bunuh diri dapat mengakibatkan cedera. 

3) Ide bunuh diri: Berpikir, mempertimbangkan, atau berencana untuk bunuh 

diri. 

Perilaku yang berhubungan dengan bunuh diri itu rumit dan jarang terjadi 

akibat satu sumber trauma atau stres. Orang-orang yang terlibat dalam perilaku 

yang berhubungan dengan bunuh diri sering mengalami perasaan tak berdaya dan 

putus asa yang luar biasa. Keterlibatan apa pun dengan perilaku bullying adalah 

salah satu penekan yang dapat secara signifikan berkontribusi terhadap perasaan 

tidak berdaya dan putus asa yang meningkatkan risiko bunuh diri. Menurut CDC, 

remaja yang berisiko tinggi untuk perilaku yang terindikasi bunuh diri biasanya 

berurusan dengan interaksi kompleks dari hubungan ganda (teman sebaya, 

keluarga, atau romantis), kesehatan mental, dan stres di sekolah. 

d. Mengurangi tingkat self-esteem pada individu 

Harga diri (self-esteem) dipandang sebagai salah satu aspek penting 

dalam pembentukan kepribadian seseorang. Manakala seseorang tidak dapat 

menghargai dirinya sendiri, maka akan sulit baginya untuk dapat menghargai 

orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian harga-diri (self-esteem) merupakan 

salah satu elemen penting bagi pembentukan konsep diri seseorang, dan akan ber-

dampak luas pada sikap dan perilakunya. Berdasarkan penelitian Fredstorm et al, 

2011: 413), korban yang mendapatkan suatu tindakan cyberbullying victimization 

akan mengurangi tingkat self-esteem mereka.  
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2.2 Faktor yang mempengaruhi cyberbullying pada remaja 

a. Bullying Tradisional 

Penelitian yang dilakukan oleh Riebel, et al., (2009) menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara bullying dalam kehidupan nyata dan dalam cyberspace. 

Hanya 3,96% anak dari keseluruhan sampel yang melaporkan bahwa mereka 

melakukan tindakan cyberbullying. Dari 77 pelaku cyberbullying ada sebanyak 63 

sampel (81,81%) yang melaporkan bahwa mereka juga menjadi bullies dalam 

kehidupan nyata. Penelitian serupa dilakukan di Indonesia oleh Ingke (2010) 

menyatakan bahwa dari keseluruhan responden pernah terlibat dalam tindakan 

bullying tradisional baik menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan responen 

yang terlibat dalam tindakan cyberbullying sebanyak 82,55% berasal dari remaja 

12-15 tahun. 

Peristiwa bullying yang dialami di dunia nyata memiliki pengaruh besar 

pada kecenderungan individu untuk menjadi cyberbullies (pelaku cyberbullying). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mereka yang terbiasa menjadi pelaku 

bullying di kehidupan nyata dapat dengan mudah menjadi pelaku cyberbullying di 

dunia maya. 

b. Karakteristik Kepribadian 

Karakteristik anak yang menjadi pelaku bullying seperti yang dipaparkan 

oleh amodeca & Goossens (2005; Kowalski, et al., 2008) adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kepribadian yang dominan dan senang melakukan kekerasan. 

2) Cenderung tempramental, impulsif , dan mudah frustasi 

3) Memiliki sikap positif terhadap kekerasan dibandingkan anak lainnya. 

4) Kesulitan mengikuti peraturan. 

5) Terlihat kuat dan menunjukkan sedikit rasa empati atau belas kasihan 

kepada mereka yang di cyberbullying 

6) Sering bersikap secara agresif ke orang dewasa. 

7) Pandai berkelit pada situasi sulit. 

8) Terlibat dalam agresi proaktif (seperti agresi yang disengaja untuk meraih 

tujuan tertentu) dan agresi reaktif (seperti reaksi defensif ketika 

diprovokasi).  
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Sedangkan karakteristik yang membuat anak menjadi target para pelaku 

cyberbulying (Demeray & Brown, 2009; Marden, 2010) adalah: 

1) Remaja yang rapuh, belum dewasa, dan secara sosial naif yang kemampuan 

dan pengetahuannya masih belum cukup untuk membuat keputusan secara 

efektif. 

2) Remaja lebih muda yang memiliki orang tua yang overprotektif atau naif 

namun cenderung memiliki hubungan teman sebaya yang sehat dan 

memiliki nilai-nilai yang bagus. 

3) Pemuda yang memiliki hubungan dengan orang tua dan teman sebayanya 

melemah dan sedang dalam emosi yang berlebihan. 

Dalam penelitian yang lain, korban cyberbullying cenderung memiliki 

harga diri yang lebih rendah dari teman sebayanya. Hal ini menjadikan dirinya 

mengalami kecemasan sosial dan cenderung menghindari kontak sosial sehingga 

mempengaruhi kemampuan mereka untuk membentuk suatu hubungan. Namun 

meskipun remaja yang menjadi target terbukti memiliki tingkat kecemasan sosial 

yang tinggi, ternyata pelaku cyberbullying-lah yang memiliki tingkat kecemasan 

sosial paling tinggi (Kowalski, 2008).  Seorang anak biasanya menjadi target 

apabila mereka berbeda dalam hal tertentu berdasarkan pendidikan, ras, berat 

badan yang berlebih, memiliki kecacatan atau sejenisnya, agama, dan lain-lain. 

Mereka juga cenderung sensitif, pasif, dan berasal dari keluarga yang penuh kasih 

sayang dan saling peduli. Mereka dianggap lemah oleh para pelaku cyberbullying 

dan dengan mudah menjadi sasaran (Marden, 2010). 

Karakteristik kepribadian cukup memainkan peran dalam kecenderungan 

seseorang dalam melakukan tindakan cyberbullying. Orang dengan harga diri 

yang tinggi cenderung sering berperilaku agresif untuk membuktikan dirinya lebih 

berkuasa daripada yang lain. Salah satu cara mempertahankan kondisi tersebut 

adalah dengan melakukan tindakan cyberbullying. 

c. Persepsi Terhadap Korban 

Segala hal yang kita persepsikan mengenai manusia, seperti tanggapan 

kita pada orang-orang terdekat kita, bagaimana kita mengambil keputusan tentang 

karakteristik orang lain, atau bagaimana kita menjelaskan mengapa seseorang 
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melakukan hal tertentu, disebut dengan persepsi interpersonal. Persepsi 

interpersonal adalah pemberian makna terhadap stimulus indrawi yang berasal 

dari seseorang, yang berupa pesan verbal dan non verbal (Rakhmat, 2007). 

Menurut hasil penelitian Pratiwi, 2011:6) mengatakan bahwa sebagian besar dari 

mereka mengungkapkan alasan mereka mem-bully korban adalah karena sifat atau 

karakteristik dari korban yang mengundang untuk mereka bully. Dari pemaparan 

ini terlihat bahwa persepsi dan atraksi seseorang terhadap individu tertentu dapat 

mempengaruhi sikap mereka terhadap individu tersebut. Orang yang kontroversial 

atau kurang disukai cenderung mengundang orang lain untuk mem-bully dirinya, 

tidak peduli apapun yang dilakukan. 

d. Strain 

Strain adalah suatu kondisi ketegangan psikis yang ditimbulkan dari 

hubungan negatif dengan orang lain yang menghasilkan efek negatif (terutama 

rasa marah dan frustasi) yang mengarah pada kenakalan (Agnew, 1992). Teori 

strain menitikberatkan pada hubungan yang negatif dengan orang lain, hubungan 

dimana seseorang tidak diperlukan sebagaimana dirinya ingin diperlukan. Remaja  

yang mengalami strain memiliki kecenderungan untuk mem-bully atau men-

cyberbully orang lain daripada remaja yang tidak mengalami strain (Hinduja & 

Patchin, 2010). 

Cyberbullying dapat terjadi karena ingin mengurangi ketegangan, 

membalaskan dendam, atau meringankan emosi negatif terutama ketika pelaku 

bullying tidak memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk mengatasi 

peristiwa penuh stres karena dukungan sosial dan kontrol dirinya rendah (Agnew, 

1992). 

e. Peran interaksi orangtua dan anak 

Peranan orangtua dalam mengawasi aktivitas anak dalam berinteraksi di 

internet merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada kecenderungan anak 

untuk terlibat dalam aksi cyberbullying. Orangtua yang tidak terlibat dalam 

aktivitas online anak menjadikan anak lebih rentan terlibat dalam aksi 

cyberbullying. Beberapa faktor resiko lainnya dari orang tua yang terlalu permisif, 

kurangnya pengawasan, pendisiplinan fisik dan kasar, dan model perilaku 
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bullying yang dicontohkan (umumnya secara tidak sadar) oleh orang tua (Marden, 

2010). Anak-anak yang menjadi pelaku bullying cenderung agresif dan 

mempunyai sedikit simpati moral dan mereka mengalami banyak konflik dalam 

hubungan mereka dengan orangtuanya (Marden, 2010). 

2.3 Remaja 

Remaja merupakan salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan 

dalam siklus kehidupan manusia. Remaja merupakan fase pertumbuhan dan 

perkembangan ketika seseorang berada pada rentang usia 11-18 tahun. 

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran sel dalam tubuh sehingga tubuh lebih 

besar atau tinggi. Perkembangan adalah proses bertambahnya kematangan 

seseorang dalam pengetahuan, watak, serta cara pandang seseorang. Setiap 

manusia dalam siklus kehidpannya akan menghadapi proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang berbeda. Seperti tugas perkembangan pada anak usia sekolah 

berbeda dengan tugas perkembangan pada remaja (Hurlock, 2008) . Masa remaja 

adalah masa dewasa (meninggalkan ciri masa kanak-kanak namun belum 

sepenuhnya memiliki cir-ciri dewasa yang sering disebut masa “tanggung”).  

Masa peralihan ditandai oleh berbagai perubahan dalam diri remaja, termasuk di 

dalamnya perubahan dalam segi fisik, psikis, emosional, sosial, dan moral 

(Ratnaningrum, 2009). 

2.4 Teori ABC (Antecedent – Behavior - Cosequence) 

Teori ABC merupakan alat observasi langsung yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi. Dimana A 

(Antesenden) merupakan peristiwa yang mendahului perilaku, B (Behaviour) 

merupakan perilaku yang diamati dan C (Concequence) merupakan tindakan 

segera. Teori ABC ini merupakan strategi untuk perubahan perilaku untuk 

memberikan informasi pada audiens yang umumnya akan memungkinkan mereka 

untuk menjawab pertanyaan atau melakukan sesuatu berdasarkan tujuan perilaku. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 

 

 

 

Menurut teori ini, perilaku dapat diubah menjadi dua cara, yaitu berdasarkan apa 

yang mempengaruhi perilaku sebelum terjadi dan apa yang mempengaruhi 

perilaku setelah terjadi. (Priyoto, 2015:85). 

Hubungan antara peristiwa lingkungan dengan perilaku sering disebut 

sebagai rantai ABC (Antecedent – Behavior - Cosequence). Hubungan ini 

mempunyai beberapa implikasi dalam komunikasi kesehatan (Kholid, 2014:64). 

Kejadian serupa kadang-kadang dapat berfungsi sebagai anteseden dan di saat lain 

sebagai konsekuensi, tergantung bagaimana hal kejadian tersebut dapat 

mempengaruhi perilaku. Sebagai contoh, siaran radio dapat berfungsi sebagai 

anteseden dengan mengingatkan ibu-ibu untuk membawa anak-anak mereka 

supaya diimunisasi, namun siaran tersebut juga dapat dipakai sebagai konsekuensi 

dengan memuji komunitas dalam perolehan  angka cakupan yang tinggi. Pada 

kenyataannya konsekuensi untuk sesuatu perilaku tersebut dapat merupakan 

bagian dari anteseden bila perilaku tersebut diulang kembali (Kholid, 2014:64). 

Menurut Septalita dan Peter (2015:202) ketika ada upaya untuk 

mempengaruhi perilaku sebelum aktivitas terbentuk, maka bisa disebut 

menggunakan prinsip antecedents. Sementara ketika ada upaya mengubah 

perilaku pasca terjadinya suatu aktifitas, maka bisa disebut menggunakan prinsip 

consequence. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip antecedents akan 

mempengaruhi terbentuknya behavior seseorang yang nantinya akan berdampak 

pada prinsip consequences, dan consequences bisa menjadi pemicu untuk 

berhenti, mengulang, hingga muculnya behavior baru. 

a. Antecedent 

Antecedent adalah peristiwa lingkungan yang membentuk tahap atau 

pemicu perilaku (Kholid, 2014:59).Anteseden juga dideskripsikan sebagai orang, 

tempat, sesuatu, kejadian yang datang sebelum perilaku terbentuk yang dapat 

mendorong untuk melakukan sesuatu, atau kejadian yang datang sebelum perilaku 

terbentuk yang dapat mendorong untuk melakukan sesuatu atau berkelakuan 

tertentu (Issac, 2005). Anteseden ada dua macam, yaitu (Kholid, 2014:60): 

1) Anteseden yang terjadi secara alamiah (naturally occurring antecedent), 

yaitu perilaku yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa lingkungan. 
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2) Anteseden terencana, pada perilaku kesehatan yang tidak memiliki 

anteseden alami. Komunikator bisa mengeluarkan berbagai peringatan yang 

memicu perilaku sasaran. 

b. Behavior (Perilaku) 

Menurut Geller, perilaku mengacu pada tindakan individu yang dapat 

diamati orang lain. Robert Kwick mendefinisikan perilaku adalah tindakan–

tindakan atau perbuatan organisme yang dapat diamati bahkan dipelajari (Kholid, 

2014:60). Pandangan biologis, perilaku adalah sebuah kegiatan atau aktivitas 

organisme (makluk hidup) yang bersangkutan. Dengan demikian, perilaku 

manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Pada uraian ini dapat 

disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati 

pihak luar (Kholid, 2014:60). 

c. Consequence (Konsekuensi) 

Konsekuensi atau consequence adalah peristiwa lingkungan yang 

mengikuti sebuah perilaku, yang menguatkan, melemahkan, atau menghentikan 

suatu perilaku (Miller dalam Priyoto, 2014:126). Secara umum orang cenderung 

mengulangi perilaku-perilaku yang membawa hasil-hasil positif dan menghindari 

perilaku-perilaku yang memberikan hasil-hasil negatif. Istilah reinforcement 

mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang memperkuat perilaku. 

Menurut Fleming dan Lardner ada tiga macam konsekuensi yang 

mempengaruhi perilaku, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. 

Penguatan posisitf dan penguatan negatif memperbesar kemungkinan suatu 

perilaku untuk muncul kembali sedangkan hukuman memperkecil kemungkinan 

suatu perilaku untuk muncul kembali.Penguatan positif adalah peristiwa 

menyenangkan dan peristiwa ramah, yang mengikuti sebuah perilaku. Penguatan 

negatif adalah peristiwa (atau persepsi dari suatu peristiwa) yang tidak 

menyenangkan dan tidak diinginkan, ini juga memperkuat perilaku, karena 

seseorang cenderung mengulangi sebuah perilaku yang dapat menghentikan 
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peristiwa yang tidak menyenangkan. Hukuman adalah suatu kensekuen negatif 

yang menekan atau melemahkan perilaku. Panah dua arah di antara perilaku dan 

konsekuen menegaskan bahwa konsekuensi mempengaruhi perilaku tersebut akan 

muncul kembali (Priyoto, 2014:126-127). 
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2.5 Kerangka Teori 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Modifikasi Teori ABC Priyoto (2015:143), (Rochman, 2010:104), Nancy Wiilard 

(dalam Kowalski et al, 2012: 62), (Erikson  dalam Yuliati, 2013:45), (Nurhayati, 

2016:4) 

Berdasarkan kerangka teori dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini 

terdiri dari antecedent, behavior, dan cosequence. Antecedent dalam penelitian ini 

adalah yanii antecedent alami meliputi usia, jenis kelamin, tempat tinggal, serta 

antecedent terencana yakni bullying tradisional, karakteristik kepribadian, 

persepsi terhadap korban, strain, serta peran orang tua terhadap anak. Selanjutnya 

behavior meliputi flaming, harasment, denigration, impersonation, outing and 

trickery, exclusion, cyberstalking sebagai bentuk atau jenis dari cyberbullying. 

Consequences pada penelitian ini yani, meningkatkan resiko depresi, kecemasan, 

percobaan bunuh diri, mengurangi tingkat self-esteem pada individu yang 

mengalami cyberbullying. Pada variabel consequences dan behavior merupakan 

variabel yang saling terkait satu sama lain.  

Antecedent alami 

a. Usia 

b. Jenis Kelamin 

c. Timpat tinggal 

Antecedent terencana 

a. Bullying tradisional 

b. Karakteristik 

kepribadian 

c. Persepsi terhadap 

korban 

d. Strain  (Ketegangan) 

e. Peran orang tua 

terhadap anak 

Consequnce 

a. Kecemasan  

b. Mengurangi tingkat 

self-esteem pada 

individu 

c. Meningkatkan resiko 

depresi 

d. Percobaan bunuh diri 

 

 

 

Behavior 

Cyberbullying 

a. Flaming 

b. Harassment 

c. Denigration 

d. Impersonation  

e. Outing and trickery 

f. Exclusion/ ostracism 

(Pengucilan) 

g. Cyberstalking 
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 
= Diteliti 

 
= Tidak Diteliti 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam 

penelitian ini yang diteliti adalah antecedent, behavior, dan cosequence. 

Antecedent dalam penelitian ini adalah bullying tradisional, karakteristik 

kepribadian, persepsi terhadap korban, strain, serta peran orang tua terhadap anak. 

Behavior adalah flaming, harasment, denigration, impersonation, outing and 

trickery, exclusion, cyberstalking sebagai bentuk dari cyberbullying. 

Consequences pada penelitian ini, meningkatkan resiko depresi, kecemasan, 

percobaan bunuh diri, mengurangi tingkat self-esteem pada individu yang 

Antecedent alami 

a. Usia 

b. Jenis Kelamin 

c. Tempat tinggal 

d. Pendidikan 

e. Pekerjaan orang tua 

Antecedent terencana 

a. Bullying tradisional 

b. Karakteristik kepribadian 

c. Persepsi terhadap korban 

d. Strain (Ketegangan) 

e. Peran orang tua terhadap 

anak 

Consequence 

a. Kecemasan  

b. Mengurangi tingkat 

self-esteem pada 

individu 

c. Meningkatkan 

resiko depresi 

d. Percobaan bunuh 

diri 

 

Behavior 

Cyberbullying 

a. Flaming 

b. Harassment 

c. Denigration 

d. Impersonation  

e. Outing and trickery 

f. Exclusion/ ostracism 

(Pengucilan) 

g. Cyberstalking 
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mengalami cyberbullying. Pada variabel consequences peneliti hanya ingin 

meneliti kecemasan dan , mengurangi tingkat self-esteem. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Nixon, C (2014: 2) menyatakan bahwa efek cyberbullying telah banyak 

dieksplorasi di bidang masalah kesehatan mental remaja. Secara umum, para 

peneliti telah menegaskan hubungan antara keterlibatan dengan cyberbullying dan 

kecenderungan remaja untuk menginternalisasi masalah (misalnya, 

pengembangan gangguan afektif negatif, kesepian, kecemasan, depresi, ide bunuh 

diri, dan gejala somatik). Hubungan ini telah dieksplorasi di antara pemuda 

Finlandia, pemuda Turki, pemuda Jerman, pemuda Asia dan Kepulauan Pasifik, 

pemuda Amerika, pemuda Dovepress yang tinggal di Irlandia Utara, pemuda 

Swedia, pemuda Australia, pemuda Israel, pemuda Kanada, pemuda Ceko, 

pemuda Cina, dan Pemuda Taiwan. Sehingga peneliti ingin memfokuskan pada 

gambaran cyberbullying yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat. 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


29 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau 

menguraikan fenomena atau situasi masalah di suatu tempat, misalnya komunitas, 

puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain (Lapau, 2013:15). Tujuan metode penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2014: 43).  

Metode penelitian berdasarkan pada filsafat positifisme, digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8). Peneliti ingin 

meneliti terkait gambaran cyberbullying pada pelajar SMA di Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember khususnya di kecamatan kaliwates, sumbersari dan 

patrang kabupaten jember. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertempat 12 sekolah SMA/SMK sederajat di 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penyelesaian penyusunan 

proposal yang dilakukan sejak Desember 2017 hingga Agustus 2018. 
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3.3 Populasi, Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 5346 yang terdiri dari siswa 

SMA/SMK sederajat yang terdapat di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 

Kriteria populasi penelitian ini sebagai berikut: 

a. Korban cyberbullying yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut: 

1) Informan merupakan pelajar SMA dibuktikan dengan Kartu Pelajar. 

2) Informan berdomisili di Sumbersari Kabupaten Jember dibuktikan 

dengan Kartu Pelajar atau KTP . 

3) Menggunakan dan memiliki media sosial dibuktian dengan hasil angket. 

4) Informan terkena cyberbullying dibuktikan dengan hasil angket. 

1.3.2 Sampel dan Besar Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi subjek penelitian 

yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dianggap mewakili populasi 

(Sastroasmorodan Ismael, 2014:90). Sampel adalah pengambilan sebagian dari 

objek yang akan diteliti dan hasilnya dapat mewakili atau mencakup seluruh objek 

yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012:115). Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunkan metode simple random sampling. Metode simple 

random sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang langsung 

dilakukan pada unit sampling (Margono, 2010:126). Teknik simple random 

sampling memungkinkan setiap unit sampling sebagai unsur populasi memperoleh 

peluang yang sama untuk menjadi sampel. Peneliti menggunakan teknik simple 

random sampling karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini tidak terlalu 

besar. Populasi terdiri atas 358 orang siswa SMA di Kecamatan Sumbersari 

Kabupaten Jember. Wilayah Kecamatan Sumbersari terdapat 12 sekolah 
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SMA/SMK sederajat. Besar sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus yang 

dikembangkan oleh Lemeshow (1997:54) yaitu: 

  
  

  
 

 

       

         
  

 

 

       
 

  
                    

                             
 

              

Keterangan: 

p = Nilai Proporsi sebesar50%; sehingga q = (1-p), q = 1- 0.5 = 0.5 

   
 

 
 = Nilai z padakurva normal untuk α = 0,05 = 1,96 

N = Besar populasi pelajar SMA (N = 358 siswa-siswi) 

n = Besarnya sampel 

d = Degree of precision = 5% 

Pengambilan sampel selanjutnya dilaksanakan pada tingkat sekolah secara 

proposional, setiap sekolah akan diambil jumlah sampelnya dengan menggunakan 

rumus berikut ini : 

                   
                        

                        
                      

Tabel 3.1 Sampel per sekolah 

Sekolah Jumlah orang Sampel 

keseluruhan 

Sampel per 

distributor 

SMAN 1 994 358 67 

SMA Kristen 49 358 3 

SMA Muh 3 1004 358 67 

SMAN 2 1069 358 72 

SMA Plus 200 358 13 

SMA Nuris 457 358 31 

SMA KH 111 358 7 

SMK Moch 187 358 13 

SMK Nuris 335 358 22 

SMK Darul 164 358 11 

SMK Kartini 526 358 35 

SMK 

Farmasi 
250 358 17 

 5346  358 Siswa 
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel menurut Sastroasmoro dan Ismael (2014:507) merupakan 

karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek kesubjek 

lainnya.Variabel penelitian di definisikan sebagai suatu atribut atau nilai dari 

orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014:38). 

Karlinger (dalam Sugiyono, 2015:38) menyatakan bahwa variabel adalah 

sifat yang akan dipelajari, serta sifat yang diambil dari suatu sifat yang berbeda. 

Variabel dalam penelitian ini adalah cyberbulying (jenis-jenis cyberbullying), 

flamming, harassment, denigration, impersonation, outing, trickey, exclusion, 

cyberstalking. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, tempat 

tinggal, pekerjaan orang tua, serta dampak dari yang ditimbulkan cyberbullying 

meliputi percobaan bunuh diri, kecemasan, depresi, serta mengurangi tingkat self-

esteem. 

3.4.2 Definisi Oprasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau memspesifikasikan 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 2014: 110). Adapun definisi operasional 

yang diberikan kepada variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi oprasional 
Teknik 

pengambilan 
Kategori Skala data 

1 Usia Umur responden pada 

saat dilakukan penelitian 

Angket   Menggunakan 

klasifikasi dengan 

usia 15-18 tahun. 

Interval 

2 Jenis Kelamin Ciri biologis yang 

dimiliki oleh remaja 

dibedakan menjadi laki-

laki dan perempuan 

Angket Dikategorikan 

menjadi : 

1. Laki-laki 

2. Perempuan  

Nominal 

3 Tempat tinggal Hunian atau tempat 

remaja tinggal dan 

menetap pada kehidupan 

sehari-hari 

Angket  Dikategorikan 

menjadi : 

1.Kelurahan/kota 

2. Desa 

Nominal 
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No Variabel Definisi oprasional 
Teknik 

pengambilan 
Kategori Skala data 

4 Faktor yang 

mempengaruhi 

cyberbullying : 

Karakteristik 

kepribadian 

Hubungan yang 

membuat remaja menjadi 

target para pelaku 

cyberbulying 

Angket  Terdapat 4 

pertanyaan, dengan 

ketentuan:  

Nilai maksimum = 4 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 4 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 2,5 =3  

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 2 

Tinggi = nilai 3-4 

Nominal 

5 Strain 

(ketegangan) 

Kondisi ketegangan 

psikis yang ditimbulkan 

dari hubungan negatif 

dengan orang lain yang 

menghasilkan efek 

negatif (terutama rasa 

marah dan frustasi) yang 

mengarah pada 

kenakalan 

Angket  Terdapat 2 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 2 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 2 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1,5= 2 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

Nominal 

6 Peran interaksi 

orangtua dan 

anak 

Peran orangtua dalam 

mengawasi aktivitas 

anak dalam berinteraksi 

secara online 

Angket  Terdapat 5 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 5 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 5 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 3 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 2 

Tinggi = nilai 3-5 

Nominal 

7 Jenis- jenis 

Cyberbullying 

Flaming 

(amarah) 

 

Hal yang dialami oleh 

korban (pelajar SMA) 

cyberbullying yang 

mendapatkan pesan teks 

yang isinya merupakan 

katakata yang penuh 

amarah dan frontal.  

Angket  Pernah = 1 

Tidak Pernah = 0 

Tidak pernah = 0 

Nilai maksimum = 2  

Nilai minimum = 1 

Rentang = 

maksimum-

Nominal 
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No Variabel Definisi oprasional 
Teknik 

pengambilan 
Kategori Skala data 

minumum = 1 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

8 Harassment 

(gangguan) 

Hal yang dialami pelajar 

SMA korban 

cyberbullying yang 

mendapatkan pesan-

pesan yang berisi 

gangguan pada email, 

sms, maupun pesan teks 

di jejaring sosial 

dilakukan secara terus 

menerus. 

Angket  Terdapat 1 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 1 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 1 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1= 1 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0 

Tinggi = nilai 1 

Nominal 

9. Denigration 

(pencemaran 

nama baik) 

Hal yang dialami pelajar 

SMA korban 

cyberbullying yang 

mendapatkan perlakuan 

mengumbar keburukan 

dirinya di internet 

dengan maksud merusak 

reputasi dan nama baik 

orang tersebut. 

Angket  Terdapat 2 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 2 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 2 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1,5= 2 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

Nominal 

10 Impersonation 

(peniruan) 

Hal yang dialami pelajar 

SMA yang mengalami 

tindakan seseorang 

berpura-pura menjadi 

dirinya dan mengirimkan 

pesan-pesan atau status 

yang tidak baik. 

Angket  Terdapat 2 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 2 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 2 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1,5= 2 

Penilaian : 

Nominal 
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No Variabel Definisi oprasional 
Teknik 

pengambilan 
Kategori Skala data 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

11 Outing and 

Trickey (tipu 

daya) 

Hal yang dialami pelajar 

SMA yang mengalami 

tindakan menyebarkan 

rahasia atau foto-foto 

pribadi dirinya. 

Angket  Terdapat 2 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 2 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 2 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1,5= 2 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

Nominal 

 Exclusion 

(pengeluaran) 

Hal yang dialami pelajar 

SMA yang mengalami 

tindakan secara sengaja 

dan kejam mengeluarkan 

dirinya oleh seseorang 

dari grup online. 

Angket  Terdapat 2 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 2 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 2 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1,5= 2 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

Nominal 

12 Cyberstalking Hal yang dialami pelajar 

SMA mengalami 

tindakan berupa 

pencemaran nama baik 

dan gangguan oleh 

seseorang secara intens 

sehingga membuat 

ketakutan besar pada 

remaja tersebut. 

kuesioner Terdapat 2 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 2 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 2 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1,5= 2 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

Nominal 

13 Meningkatkan 

resiko depresi 

Meningkatnya peluang 

terjadinya gangguan 

penyesuaian diri atau 

Angket Terdapat 5 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Nominal 
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No Variabel Definisi oprasional 
Teknik 

pengambilan 
Kategori Skala data 

gangguan emosi yang 

menyebabkan masalah 

pada perilaku remeja 

korban cyberbullying. 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 6 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 6 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 3 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 3 

Tinggi = nilai 4-6 

14 Kecemasan Perasaan subjektif 

mengenai ketegangan 

mental yang 

menggelisahkan sebagai 

reaksi umum dari 

ketidakmampuan remaja 

mengatasi suatu masalah 

atau tidak adanya rasa 

aman. 

Angket Terdapat 5 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 5 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 5 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas =2,5=3 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 2 

Tinggi = nilai 3-5 

Nominal 

15 Percobaan bunuh 

diri 

Perilaku yang 

memungkinkan 

menimbulkan tindakan 

bunuh diri pada remaja 

yaitu bunuh diri, upaya 

bunuh diri dan ide bunuh 

diri. 

Angkat Terdapat 2 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum = 2 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

maksimum-

minumum = 2 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1,5=2 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

Nominal 

16 Mengurangi 

tingkat self-

esteem pada 

individu 

 

Mengurangi keyakinan 

dalam kemampuan remaja 

untuk bertindak dan 

menghadapi tantangan 

hidup ini. 

Angket Terdapat 2 jenis 

pertanyaan dengan 

ketentuan : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nilai maksimum =2 

Nilai minimum = 0 

Rentang = 

Nominal 
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No Variabel Definisi oprasional 
Teknik 

pengambilan 
Kategori Skala data 

maksimum-

minumum = 2 

Panjang kelas = 

rentang/banyak 

kelas = 1,5=2 

Penilaian : 

Rendah = nilai 0- 1 

Tinggi = nilai 2 

     

3.5 Data dan Sumber Data 

3.5.1 Data Primer 

Perolehan data tanpa adanya perantara ataupun media disebut sebagai data 

primer. Data ini diperoleh melalui interview (wawancara), angket, observasi 

(pengamatan) dan gabungan keduanya (Sugiyono, 2015:137). Data primer pada 

penelitian ini adalah 358 korban cyberbullying pada remaja SMA di kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberian data 

kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumentasi 

(Sugiyono, 2015:137). Data sekunder dalam penelitian ini adalah di dapat dari 

sumber-sumber yang tercantum dalam penelitian yakni dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Jember, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Jember, Dinas Kesehatan. 

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data 

3.6.1 Teknik Perolehan Data 

Proses perolehan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu 

responden diberikan lembar persetujuan sebagai informan penelitian. Teknik 

perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawanara 

merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulakan data, di mana 

peneliti dapat mendapatkan keterangan mengenai informasi secara lisan dari 
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responden, atau bercakap-cakap berhadapan secara langsung dengan orang 

tersebut. Sehingga dapat dikatan bahwa informasi diperoleh secara langsung dari 

responden (Notoadmodjo, 2012:139). Wawancara oleh peneliti dalam penelitian 

ini dilakukan kepada 358 siswa dengan korban remaja cyberbullying di SMA di 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 

 

3.6.2 Alat Perolehan Data 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau yang berupa tulisan kepada responden 

untuk dijawab oleh responden tersebut. Kelebihan dari angket yaitu merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu 

angket juga tepat digunakan dalam jumlah responden yang cukup besar 

(Sugiyono, 2015:142). Alat yang digunakan dalam penelitian ini dalam 

memperoleh data atau suatu informasi yakni angket dan kuesioner. 

 

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Penyajian data 

Dalam proses penyusunan penelitian ini, salah satu langkah yang harus 

dilkukan yaitu penyajan data. Tujuan dari penyajian data dalam penelitian ini 

yaitu untuk mempermudah peneliti dalam menyampaikan informasi yang telah 

diperoleh baik dari responden maupun sumber-sumber pendukung lainnya. 

Bentuk penyajian data terdiri dari penyajian data berbentuk teks, tabel maupun 

grafis (Notoatmodjo, 2012:188). Teknik penyajian data yang digunakan oleh 

penelitian yaitu teknik penyajian data dalam bentuk teks, tabel dan dilengkapi 

dengan keterangan kata-kata. 

3.7.2 Analisis Data 

Tahapan ini merupakan tahapan yang terpenting dalam melakukan 

penelitian, hal ini dikarenakan dalam tahap analisis data inilah nantinya akan 
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menghasilkan suatu pemecahan masalah dari suatu penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti itu sendiri. Keluaran akhir dari analisis data harus memperoleh makna 

atau arti dari hasil penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2012:180). Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Analisis univariat  

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik masing-masing variabel yang diteliti (Hastono, 2016:79). Pada 

penelitian ini, komponen dalam analisis univariat anatara lain karakteristik 

responden meliputi jenis kelamin, pekerjaan orang tua, usia, tempat tinggal. Juga 

jenis-jenis cyberbullying itu sendiri meliputi flaming, harassment, denigration, 

impersonation, outing, trickey, exclusion, cyberstalking. Serta yang terakhir 

merupakan dampak dari cyberbullying meliputi depresi, percobaan bunuh diri, 

mengurangi tingkat self-esteem, serta kecemasan. 
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3.8 Alur Penelitian 

Langkah 

 

Hasil 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian
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Menyusun instrumen penelitian 

Melakukan pengumpulan data 

Mengolah, menyajikan dan 

menganalisis data 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


77 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian dan pembahasan mengenai cyberbullying pada remaja 

SMA di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Responden pada penelitian ini berusia 15-18 tahun dengan kriteria remaja

SMA, 62,2% berjenis kelamin wanita, dengan tingkat pendididkan SMA

berdasarkan kelas 28% kelas X dan 72% kelas XI, mayoritas remaja

bertempat tinggal di kota sebanyak 66,3%. Usia responden yang mengalami

cyberbullying yaitu kisaran 15-18 sebanyak 100%, sebaran jumlah data

cyberbullying pada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin paling

banyak pada jenis kelamin wanita 59.1%, sedangkan pada jenis kelamin

laki-laki sebanyak 40.9% yang mengalami cyberbullying. Karakteristik

responden berdasarkan pendidikan yang mengalami cyberbullying 100%

remaja SMA sederajat sedangkan untuk karakteristik responden berdasarkan

tempat tinggal yang paling banyak mendapat cyberbullying adalah di desa

sebanyak 66.3%, sedangkan sisannya 33.7% bertempat tinggal di kota.

2. Karaktersitik kepribadian pada remaja SMA di Kecamatan Sumbersari

Kabupaten Jember rata-rata tinggi hal ini disebabkan oleh banyaknya remaja

SMA yang mendapatkan cyberbullying, orang tua yang overprotektif

dengan remaja serta  hubungan yang harmonis antara remaja dengan teman

sebaya dan juga orang tua. Strain pada remaja SMA secara umum rendah

hal ini banyak remaja yang tidak melakukan profokasi dalam mendapatkan

bullyan atau upaya untuk memancing teman agar membuat marah. Peran

interaksi orang tua dan anak pada hasil penelitian rendah karena banyak dari

remaja SMA kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua dalam

pemanfaatan media sosial, juga terdapat permasalahan keluarga yang

mengakibatkan remaja kurang mendapatkan perhatian yang baik dari orang

tua.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

78 

 

 

3. Mayoritas dari jenis cyberbullying yang terbanyak yakni Flamming terdapat 

95.2% dari total remaja SMA yang mendapatkan cyberbullying. Harassment 

sebanyak 67,3% termasuk dalam golongan yang tinggi. Denigrations 

sebagain kecil terdapat 15,6% perlakuan pencemaran nama baik. Sebanyak 

26.1% yang tergolong tinggi dengan kata lain pernah mendapatkan 

perlakuan impersonations. Outing termasuk pada golongan tinggi sebesar 73 

responden. 19% tergolong tinggi atau pernah mendapatkan perlakuan 

exclution. Serta 25,5% termasuk kedalam cyberstalking. 

4. Dampak yang Terjadi Akibat Cyberbullying Pada Remaja SMA di 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, variabel kecemasan sebanyak 

38,1% termasuk pada golongan yang tinggi sementara, 61,9% termasuk 

kedalam golongan rendah. Self-esteem Sebanyak 23.8% termasuk dalam 

golongan yang tinggi sedangkan 76.2% termasuk dalam golongan yang 

rendah. 

 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran cyberbullying pada remaja 

SMA di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti selanjutnya perlunya penelitian lanjutan yang lebih spesifik 

dengan variabel lain kaitannya dengan cyberbullying pada belakangan ini. 

Perlunya penelitian lanjutan dihubungkan dengan aspek-aspek yang lebih 

khusus semisal aspek psikososial, aspek moral religion, aspek hubungan 

dengan orang tua, aspek hubungan pada teman sebaya denga metode 

penelitian kualitatif untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi orang tua agar mengetahui, mendampingi, memberi edukasi, lebih 

aktif dalam perkembangan dan pertumbuhan pengawasan dalam 

menggunakan internet atau media sosial online terhadap anaknya. Untuk 
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memberikan kedewasaan teknologi pada remaja orang tua harus memahami 

dan bisa memberikan contoh yang baik dan benar kepada anak itu sendiri. 

c. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat perlunya memberikan pemahaman 

secara khusus dan detail terkaiat upaya promosi dan pencegahan bagi 

remaja atau mahasiswa guna mencegah adanya bibit-bibit korban atau 

pelaku dari cyberbullying. Serta memberikan informasi terkait kesehatan 

mental remaja pada pengguna media sosial sehingga dapat menscreening 

remaja awal atau akhir dalam upaya promosi dan pencegahan. 

d. Bagi institusi kesehatan diantaranya dapat memasukkan permasalahan 

cyberbullying dalam program PKPR dan diharapkan dapat memberikan 

layanan penguatan dan pengimplementasian upaya kesehatan mental pada 

remaja untuk mencegah terjadinya bullying dan cyberbulllying. 

e. Dinas institusi pendidikan menjadikan referensi bagi institusi pendididkan 

untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada remaja atau pelajar dan 

juga orang tua mengenai bahaya cyberbullying. Sekolah mampu mengawasi 

aktivitas online atau internet pelajar di sekolah dengan mengadakan 

bimbingan konseleing dengan guru BK di sekolah. Memfasilitasi pelajar 

yang mengalami gangguan kepribadian, ketegangan terutama cyerbullying 

melalui bimbingan konseling sehingga gangguan yang terjadi pada remaja 

dapat teratasi. 

f. Bagi BP2AKB yaitu dengan program genre melalui PIK-R (Pengembangan 

pusat informasi dan konseling remaja) melakukan upaya promosi dan 

pengenalan melalui media sosial yang paling banyak di gunakan sebagai 

media cyberbullying yaitu facebook dan whatsapp juga instagram sebagai 

pengenalan pentingnya pencegahan cyberbullying dikalangan pelajar SMA. 
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SMA di KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER”. 

Prosedur ini tidak akan memberikan dampak dan risiko apapun pada 

responden. Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal tersebut di atas dan saya 

telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dimengerti dan telah mendapatkan jawaban yang jelas dan benar. 

Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk berpartisipasi sebagai 

subjek dalam penelitian ini. 

 

 Jember,........................2018 

Responden 

 

 

 

(..................................) 
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Lampiran  B Kuisoner Penelitian 

 

LEMBAR ANGKET PENELITIAN 

 

GAMBARAN CYBERBULLYING PADA REMAJA SMA di KECAMATAN 

SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER 

 

 

 

NamaResponden  :  

Alamat   : 

TanggalPengambilan Data : 

No. Hp    :  

 

 

A. KarakteristikResponden (Antecedent Alami) 

1 Usia ................................... Tahun 

2 JenisKelamin 1. Laki-laki 

2. Perempuan 
 

3 Tempat Tinggal 1. Kota 

2. Desa 

 

4 Pendidikan 1. Perguruantinggi 

2. SMA/Sederajat 

3. SMP/Sederajat 

4. Tidaksekolah 

 

 

B. Antecedent Terencana Cyberbullying 

1.  Karakteristik kepribadian  

 a. Apakah anda pernah mendapatkan cyberbullying? a. Pernah 

b. Tidak pernah 

 b. Apakah orang tua bertanya tentang kegiatan sehari-hari 

anda? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

 c. Apakah hubungan anda baik dengan teman sebaya? a. Ya 

b. Tidak 

 d. Apakah hubungan anda baik dengan orang tua? a. Ya 

b. Tidak  

2. Strain   

KodeResponden: 
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 a. Apakah anda pernah memancing amarah teman anda 

untuk mendapatkan bullyan? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

 b. Apakah anda pernah memancing emosi teman anda agar 

teman anda marah kepada anda? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

3. Peran interaksi orang tua dengan anak  

 a.  Apakah orangtua anda mengawasi aktifitas online anda 

pada saat dirumah? 

a. Pernah atau 

b. Tidak pernah 

 b. Apakah orang tua anda selalu mengawasi aktifitas 

terkait pendisiplinan diri anda dirumah?  

a. Ya 

b. Tidak 

 c. Apakah anda sering marah-marah ketika berada di 

rumah kepada orang tua? 

a. Ya 

b. Tidak 

 d. Apakah hubungan anda dengan orangtua dirumah 

sering  mengalami konflik (bertengkar)? 

a. Ya 

b. Tidak 

 e. Permasalahan apakah yang biasanya terjadi pada saat 

anda dirumah bersama orangtua? 

a. Ya 

b. Tidak 

C. BehaviorCyberbullying 

1 Flamming (Provokasi/Amarah)  

Apakah anda pernah mendapat pesan dari seseorang 

yang berisi kata – kata kasar, menghina, menyinggung 

perasaan, maupun kata – kata yang tidak sopan? 

a. Ya 

b. tidak 

 

2 Harassment (Gangguan/Pelecehan)  

 Apakah anda pernah mendapat pesan-pesan yang berisi 

pesan kasar, menghina atau pesan yang tidak 

diinginkan, berulangkali dari seseorang secara online? 

a. Ya 

b. Tidak 

3 Denigration (Pencemaran Nama Baik) 
 

 a. Apakah anda pernah mendapatkan perlakuan seperti 

merusak reputasi dengan mengumbar keburukan atau 

foto pribadi anda diunggah oleh seseorang dengan 

maksud merusak nama baik orang tersebut?  

a. Ya 

b. Tidak 
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 b. Apakah anda pernah mendapatkan perlakuan seperti 

teks fitnah berupa pesan atau postingan publik oleh 

seseorang dengan maksud menjelek-jelekkan reputasi 

anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

4 Impersonation (Peniruan) 
 

 a. Apakah anda pernah mendapat perlakuan seperti ada 

orang lain yang mengaku, berpura-pura menjadi anda 

lalu mengirimkan pesan yang tidak baik? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 b. Apakah anda pernah mendapat tindakan ketika orang 

lain, berpura-pura menjadi anda lalu mengirimkan 

status yang tidak baik? 

a. Ya 

b. Tidak 

5 Outing (Tipu Daya) 
 

 a. Apakah anda pernah mendapatkan perlakuan, informasi 

rahasia atau pribadi anda disebarkan oleh seseorang 

secara sengaja? 

a. Ya 

b. Tidak 

 b. Apakah anda pernah mendapatkan perlakuan, foto-foto 

rahasia atau pribadi anda disebarkan oleh seseorang 

secara sengaja? 

a. Ya 

b. Tidak 

6 Exclusion (Pengeluaran) 

 

 a. Apakah anda pernah mendapatkan perlakuan atau 

tindakan dikeluarkan dari grup sosial media secara 

sengaja? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 b. Apakah anda pernah mendapatkan perlakuan atau 

tindakan berupa ejekan di grup sosial media secara 

sengaja lalu di kick dari grup tersebut? 

a. Ya 

b. Tidak 

7 Cyberstalking 

 

 a. Apakah anda pernah mendapatkan atau mengalami 

tindakan berupa pencemaran nama baik seperti ejekan, 

makian, cemoohan oleh seseorang? 

a. Ya 

b. Tidak 

 b. Apakah anda pernah mengalami tindakan berupa 

gangguan (makian, ejekan, cemoohan, sindiran) di 

media sosial yang mengakibatkan anda menjadi 

ketakutan? 

a. Ya 

b. Tidak 

  
 

D. CONSEQUENCE CYBERBULLYING 

1. Apakah perasaan anda (cemas, gelisah,gundah), saat 

mendapatkan perlakuan cyberbullying dari orang lain  ? 
a. Ya  

b. Tidak  
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 a.Apakah anda merasakan  takut dan cemas pada saat anda mendapatkan 

cyberbullying? 

a. Ya 

b. Tidak 

 b.Apakah  anda merasakan emosi yang berlebihan dan  tidak stabil pada 

saat anda mendapatkan cyberbullying?  

a. Ya 

b. Tidak 

 c.Apakah anda merasakan tekanan pikiran delusi pada saat anda 

mendapat perlakuan cyberbullying? 

a. Ya 

b. Tidak 

 d. Apakah anda merasakan ketegangan dan ketakutan pada saat 

mendapat cyberbullying? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. a. Apakah anda pernah merasakan  kepribadian anda mengganggu atau 

menyinggung orang untuk membully  anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

 b. Apakah anda pernah  mengalami gangguan pada tingkat kepercayaan 

diri (penurunan) saat mengalami tekanan  cyberbullying ? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

1.  Dari jenis-jenis cyberbullying tersebut dalam kurun waktu 

1 tahun manakah yang paling anda rasakan? (boleh 

memilih lebih dari 1) 

 

2. Siapakah pelaku yang biasanya melakukan cyberbullying 

pada anda? 

 

3. Media apakah yang biasanya anda gunakan pada saat 

kejadian cyberbullying berlangsung? 

 

4. Apakah penyebab lain dari timbulnya cyberbullying yang 

anda rasakan? 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  C Surat Ijin Penelitian 

SURAT PERIJINAN PENELITIAN 

SMA/MA/SMK KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER 
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Gambar 1. Pemberian dan pengisian 

angket di SMK Kartini 

Gambar 2. Pemberian dan pengisian 

angket di SMK Kartini 

Gambar 1. Pemberian dan pengisian 

angket di SMK Farmasi 

Gambar 4. Pemberian dan pengisian 

angket di SMA Plus Darussolah 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


96 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

      

Gambar 7. Pemberian dan pengisian 

angket di SMK Nuris 

Gambar 8. Pemberian dan pengisian 

angket di SMA Darusollah 

Gambar 5. Pemberian dan pengisian 

angket di SMA Seroedji 

Gambar 6. Pemberian dan pengisian 

angket di SMA Plus Darusolah 
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