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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sekarang 

berkembang semakin pesat merupakan realita dalam kehidupan sehari-hari yang 

tidak dapat ditawar lagi. Salah satu bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi ini adalah media online atau media sosial. Menurut Watie (2011) 

yang mengutip dari Wikipedia, media sosial adalah sebuah media online yang 

memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi di 

dunia maya berupa blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Pengguna 

media sosial pun dapat mencakup semua usia, mulai dari kalangan kanak-kanak 

hingga kalangan dewasa (Sherlyanita & Rakhmawati, 2016). 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat ini memberikan berbagai 

kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial tanpa batas 

sehingga menjadikan media sosial seperti kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan 

lagi dari aktivitas sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Fitri (2017) yang mengatakan bahwa perangkat teknologi telah memberikan 

banyak kemudahan bagi kehidupan manusia pada perkembangan jaman yang 

semakin maju sehingga perangkat teknologi menjadi kebutuhan primer dalam 

aktivitas sehari-hari. Lebih lanjut disampaikan oleh Gustiningsih & Hartosujono 

(2013) yang mengatakan bahwa dengan munculnya internet membuat semua 

orang dapat menjalin komunikasi dengan mudah dan leluasa tanpa terhalang oleh 

ruang, batas, dan waktu.
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Pesatnya perkembangan media sosial membuat informasi dapat tersebar 

secara luas dalam waktu yang singkat. Prisgunanto (2015) mengibaratkan 

kemajuan teknologi yang pesat bagaikan raksasa yang berlari cepat dan orang 

yang tidak dapat mengikutinya akan tertinggal jauh serta dilibas oleh jaman.  

Supriyanto & Muhsin (dalam Rahmawati, 2017) menyatakan bahwa penggunaan 

teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan kemudahan 

dalam hal pertukaran informasi dan data antar wilayah, sehingga penyebaran 

pengetahuan pun menjadi begitu cepat. 

Indonesia sendiri dinobatkan sebagai sepuluh besar pengguna internet 

terbanyak di dunia. Selain itu berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan oleh Google 

pada bulan Maret 2015, Indonesia juga mengalami pertumbuhan dua kali lipat 

dalam penggunaan smartphone. Pengguna smartphone 62% menggunakan 

ponsel mereka untuk mengakses internet (Felita, dkk, 2016). Erwin (2015) 

menambahkan bahwa Indonesia adalah negara yang menempati posisi pertama 

di Asia dan posisi ketiga di dunia terkait dengan perilaku mengakses internet di 

smartphone. Pengakses internet terbesar diduduki oleh anak-anak sampai remaja 

(Felita, dkk, 2016). Lebih lanjut, Peg Streep (dalam Felita, dkk, 2016) menjelaskan 

empat alasan utama mengapa remaja maniak dengan media sosial yaitu; pertama 

untuk mendapatkan perhatian, kedua untuk meminta pendapat, ketiga untuk 

menumbuhkan citra diri, dan yang keempat karena kecanduan. Hal inilah yang 

menyebabkan remaja mudah terjebak dalam lingkaran drama media sosial. 

Remaja yang emosinya belum stabil dan media sosial yang saat ini menjadi 

bagian dalam aktivitas remaja merupakan suatu fenomena yang menarik perhatian 

khusus. Tidak adanya persyaratan yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang 

hendak beraktivitas di internet khususnya media sosial seperti bagaimana mereka 
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harus beretika dalam menggunakan media sosial serta hal-hal apa yang sebaiknya 

tidak dilakukan di media sosial, membuat siapapun bebas mengakses media 

sosial. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang akhirnya 

menimbulkan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan di media sosial. Salah 

satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan 

adalah cyberbullying (Natalia, 2016). 

Kemajuan teknologi dan informasi tentunya memberikan dampak yang 

positif maupun negatif. Secara positif media sosial memberikan keuntungan 

berupa konektivitas sosial, keterlibatan sosial, update informasi dan sebagai 

hiburan (Anwar, 2017). Selain membawa dampak positif, media sosial juga 

membawa dampak negatif seperti yang sudah disebutkan dalam paragraf 

sebelumnya yaitu munculnya perilaku cyberbullying. Alamsyah dalam Maya (2015) 

mendefinisikan cyberbullying sebagai suatu bentuk kekerasan yang dialami oleh 

individu dan biasanya dilakukan melalui dunia cyber. Menurut Antoniadou & 

Kokkinos (2015) cyberbullying dapat terjadi secara langsung (pengiriman virus 

untuk menyebabkan kerusakan properti pada korban, teror yang terus-menerus, 

ancaman, penghinaan) atau tidak langsung (pencurian identitas dan peniruan 

identitas pengguna lain untuk tujuan jahat, menyebarkan desas-desus di media 

sosial). 

Munculnya perilaku cyberbullying ini disebabkan karena semakin majunya 

teknologi informasi dan munculnya trend baru, salah satunya adalah situs jejaring 

sosial yang berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pengguna internet. 

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, dimana jumlah pengguna internet 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan riset yang dilakukan 

oleh MarkPlus Insight pada tahun 2011 terhadap 2161 pengguna internet di 
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Indonesia, jumlah pengguna sudah mencapai 55 juta orang meningkat dari tahun 

sebelumnya yang hanya berjumlah 42 juta orang (Emilia & Leonardi, 2013). Hal 

serupa juga disampaikan oleh Margono dalam Budiarti (2016) mengungkapkan 

bahwa internet khususnya media sosial turut menjadi media yang berpotensial 

untuk perilaku cyberbullying. Meskipun kasus perundungan di dunia maya 

(cyberbullying) sudah banyak menimpa korban, namun di Indonesia penelitian 

empiris tentang topik cyberbullying masih terbatas (Sartana & Afriyeni, 2017). Hal 

tersebut didukung dengan pernyataan Budiarti (2016) yang menyatakan bahwa 

kurang lebih 10 tahun terakhir, cyberbullying masih menjadi suatu fenomena baru 

yang belum banyak dikaji oleh peneliti dibelahan dunia. Selain itu, di Indonesia 

sendiri masih sangat sedikit studi yang mengkaji tentang cyberbullying secara 

komprehensif.  

Hasil survei global yang diadakan oleh Latitude News, Indonesia 

merupakan negara dengan kasus cyberbullying tertinggi kedua setelah Jepang 

(Satalina, 2014). Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2006, 

angka cyberbullying di Indonesia mencapai angka 25 juta kasus dimulai dari kasus 

dengan skala ringan sampai skala berat. Hasil penelitian tersebut memasukkan 

kategori seseorang disebut korban cyberbullying merupakan korban yang dihina, 

diabaikan, atau digosipkan di dunia maya. Berdasarkan hasil penelitian, 91% 

responden asal Indonesia mengaku telah melihat kasus cyberbullying yang sering 

terjadi di media sosial ( Satalina, 2014). 

Bullying atau kekerasan fisik jika dibandingkan dengan cyberbullying atau 

perundungan dunia maya ternyata dampaknya lebih menyakitkan karena korban 

cyberbullying seringkali sampai mengalami depresi, merasa terisolasi, 

diperlakukan tidak manusiawi dan tak berdaya ketika diserang (Rahayu, 2012). 
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Pelaku ingin melihat seseorang menjadi terluka, selain itu pelaku akan melakukan 

berbagai cara untuk menyerang korbannya dengan mengirimkan pesan yang 

berisi kalimat kejam dan gambar yang dapat menganggu kenyamanan korban 

kemudian disebarkan dimedia sosial agar orang lain dapat melihatnya dan korban 

menjadi malu (Brequet dalam Pandie & Weismann, 2016). Lebih lanjut Rahayu 

(2012) mengatakan bahwa cyberbullying tidak hanya menimbulkan dampak 

depresi saja pada para korbannya, tetapi yang paling parah dari tindakan 

cyberbullying yaitu korban sampai bunuh diri. 

Hal ini diperkuat dengan terjadinya fenomena kejahatan yang dialami oleh 

gadis berusia 15 tahun di Indonesia yang menjadi korban pemerkosaan yang 

berujung bunuh diri pada bulan April 2013. Ia memutuskan bunuh diri karena 

menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya di media sosial. Ejekan dari teman-

temannya terjadi secara terus menerus di media sosial, sehingga membuat gadis 

tersebut tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri 

(Wiryada, Martiarini, & Budiningsih, 2017). Contoh kasus cyberbullying lainnya 

yaitu kasus yang dialami gadis berusia 15 tahun yang menjadi korban 

cyberbullying di Instagram lantaran mendapat tiket cek sound pada konser BTS. 

Ia dibully di Instagram karena dianggap memenangkan tiket tersebut karena dia 

merupakan anak dari artis ternama Indonesia. Cyberbullying yang dilakukan terus 

menerus, membuat gadis tersebut sampai depresi dan membuat sang ayah harus 

turun tangan menyelesaikan dan meluruskan kejadian tersebut agar anaknya stop 

untuk dibully di media sosial (Kompasiana, 28 Februari 2018).  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru BK di 

SMP Negeri 34 Semarang, menunjukkan bahwa permasalahan cyberbullying 

beberapa kali sempat terjadi di sekolah tersebut dan kasus cyberbullying 
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terbanyak terjadi di kelas VIII. Hal tersebut terjadi karena lingkungan pergaulan 

dari siswa-siswi di SMP 34 Semarang yang cenderung bebas dan kurangnya 

perhatian dari siswa-siswi akan bahaya dari tindakan cyberbullying walaupun 

pihak sekolah sudah berupaya melakukan sosialisasi. Guru BK tersebut juga 

mengatakan bahwa salah satu dampak cyberbullying yang paling parah adalah 

kasus yang membuat orang tua murid sampai datang ke sekolah karena anaknya 

dibully di media sosial oleh teman-temannya hingga takut pergi ke sekolah. Maka 

dari itu diperlukan analisis faktor yang menyebabkan individu melakukan tindakan 

cyberbullying, dampak yang ditimbulkan bagi korban serta upaya lain yang harus 

dilakukan oleh pihak sekolah guna membantu mencegah perilaku cyberbullying. 

Berdasarkan pemaparan dari hasil-hasil penelitian dan contoh-contoh 

kasus cyberbullying di atas, dapat diketahui bahwa cyberbullying memiliki dampak 

yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bila tidak ditangani dengan segera 

dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan psikologis korban. Hal tersebut sesuai 

dengan yang disampaikan oleh  Syadza  & Sugiasih (2017) yang menyatakan 

bahwa pelaku maupun korban cyberbullying yang lebih rentan adalah remaja, 

dimana remaja merupakan generasi muda yang dikenal sebagai bocah digital. 

Alim (2016) menambahkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial oleh 

remaja, telah menyebabkan cyberbullying menjadi masalah besar. Beberapa 

faktor yang dapat memengaruhi cyberbullying dari penelitian-penelitian yang 

sudah ada adalah tipe kepribadian, kompetensi sosial, kematangan emosi, kontrol 

diri dan komunikasi orang tua, iklim sekolah, dan konformitas teman sebaya. 

Cyberbullying yang banyak terjadi di kalangan remaja memberikan 

gambaran bahwa kecerdasan emosi pada diri remaja masih kurang stabil (Rumini 

dan Sundari dalam Sari dan Suryanto, 2016). Lebih lanjut Darajat dan Santrock 
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dalam Sari dan Suryanto (2016) menyatakan bahwa kecerdasan emosi pada diri 

remaja merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan karakter, 

dalam bertindak dan dalam menyikapi semua informasi yang ada di dunia maya 

secara tepat. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

sejenis, yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Suyanto (2016) 

dengan hasil ada hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi 

dengan cyberbullying, yang artinya kecerdasan emosi sangat memengaruhi 

munculnya cyberbullying. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Alkatiri & 

Ambarini (2017) juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara kecerdasan 

emosi dengan cyberbulllying pada remaja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan 

oleh Sarwastuti (2018) juga memperoleh hasil  bahwa terdapat hubungan negatif 

antara kecerdasan emosi dengan kecenderungan cyberbullying. 

Kecerdasan emosi sendiri menurut Goleman dalam Daud (2012) adalah 

kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan juga perasaan orang lain, 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, serta kemampuan untuk mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dalam menjalin hubungan dengan orang lain. 

Kecerdasan emosi ini sangat berperan penting dalam kehidupan seseorang. Jika 

dalam kehidupannya sehari-hari seseorang membuat kesal orang lain dengan 

perilaku kasar, tidak tahu cara membawa dan memposisikan diri, atau ambruk 

hanya karena stress sedikit saja, maka orang lain tidak akan merasa nyaman 

bahkkan tidak betah bersamanya (Daud, 2012). 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai cyberbullying agar penelitian tentang cyberbullying semakin 

banyak terutama di Indonesia. Selain itu peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara kecerdasan emosi dengan cyberbullying. Peneliti berharap hasil 
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penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi penelitian-penelitian sejenis yang 

sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya mengenai fenomena cyberbullying 

karena penelitian tentang cyberbullying di Indonesia masih sedikit jumlahnya.  

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 

emosi dengan cyberbullying. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan 

pengetahuan atau informasi mengenai kajian-kajian teori, khususnya Psikologi 

Sosial mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dengan cyberbullying. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis  dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan 

referensi bagi para pembaca agar dapat mengendalikan cyberbullying terutama 

dalam kaitannya dengan kecerdasan emosi.


