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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah studi Pew Research Center (2009) menunjukkan bahwa dari 93% 

pengguna Internet berusia 12 sampai 17 tahun, 63% dilaporkan menggunakan 

Internet minimal sekali sehari, hal ini terjadi kenaikan dari yang sebelumnya 87% 

tingkat pengguna secara keseluruhan pada tahun 2004 dengan lebih dari setengah 

dari mereka yang menggunakan Internet setidaknya sekali sehari. Teknologi ini 

sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat (Sarwono 2004). 

Perubahan di Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat telah dirasakan 

akibat masuknya pengaruh Internet (Sarwono 2004). Selain penggunaan Internet 

yang semakin tinggi, kepemilikan telepon seluler telah meningkat secara dramatis 

yaitu pada tahun 2004 di antara kelompok usia 12 sampai 17 tahun, penggunaan 

meningkat dari 45% menjadi 75% pada tahun 2009. (Lenhart et al, 2010). Karena 

peningkatan kepemilikan dan penggunaan telepon seluler, jumlah pesan teks yang 

dikirim juga mengalami peningkatan dari 51% pada tahun 2006 menjadi 72% 

pada tahun 2009 (Lenhart et al, 2010).  

Kominfo Republik Indonesia (2011) menyebutkan dari data yang 

dihimpun oleh UNICEF pada kurun waktu 2011-2012 yang berjudul Digital 

Citizenship Safety among Children and Adolescents in Indonesia bahwa jumlah 

pengguna ponsel genggam meningkat 34 persen setiap tahun (2004-2009) 

terutama konsumennya adalah remaja. Kemudian pada bulan Maret 2012 sampai 

2013, kepemilikan smartphone meningkat dua kali lipat dari 12% menjadi 24% 

dan Media Research Asia mengungkapkan penetrasi smartphone di Indonesia 
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adalah 23%. Dari laporan tersebut terungkap sebanyak 41 % responden remaja 

berbohong tentang usia mereka dan sekitar seperempat dari mereka berinteraksi 

secara online dengan orang-orang yang mereka tidak tahu. 

Menurut Sarwono (2004), remaja berada pada tahap krisis identitas, 

cenderung mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, selalu ingin mencoba hal-

hal baru, mudah terpengaruh dengan teman-teman sebayanya (peer groups). 

Remaja sebagai salah satu pengguna fasilitas tersebut belum mampu memilah 

aktivitas Internet maupun media komunikasi yang bermanfaat. Mereka juga 

cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan 

terlebih dahulu efek positif atau negatif yang diterima saat melakukan aktivitas 

melalui media-media digital (Sarwono 2004). Pesatnya perkembangan teknologi 

informasi telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pola jaringan 

sosial (Howard 2001).  

Masalah cyberbullying telah mengangkat masalah ini ke dimensi baru 

karena bully yang terjadi melalui teknologi tidak terikat oleh ruang fisik (Dehue et 

al 2008).  Menurut Patchin & Hinduja (2009) cyberbullying merupakan tindakan 

atas dasar kesengajaan dan berbahaya yang ditimbulkan dari penggunaan media 

komputer, ponsel, dan barang elektronik lainnya, serta hal ini dapat dilakukan 

berulang kali. Henry J. Kaiser Family Foundation melaporkan bahwa penggunaan 

media, termasuk waktu menghabiskan menggunakan komputer, antara usia 8-18 

tahun meningkat 2,25 jam dalam lima tahun terakhir (Rideout et al 2010). 

Berbagai media tersebut digunakan sebagai tindakan agresif oleh kelompok atau 

individu kepada orang lain, dan korban tidak dapat dengan mudah 

menghindarinya (Patchin & Hinduja 2009).  
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Dampak dari cyberbullying untuk para korban tidak berhenti sampai pada 

tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim 

yaitu bunuh diri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hinduja dan Patchin (2011) 

mengungkapkan fakta bahwa meskipun tingkat bunuh diri di AS menurun 28,5 % 

pada tahun tahun terakhir namun ada tren pertumbuhan tingkat bunuh diri pada 

anak dan remaja usia 10 sampai 19 tahun. Banyak contoh kasus bunuh diri yang 

dapat kita temui di media masa maupun Internet. Salah satunya adalah tahun 

2010, ada seorang anak laki-laki yang baru berusia 9 tahun dari Lewisville, Texas 

yang menggantung diri di kamar mandi sekolahnya. Di Springfield, Carl Joseph 

Walker-Hoover, 11 tahun menggantung dirinya setelah mengalami bullying terus 

menerus yang menyebut dirinya gay (Denies et al 2010). Hal yang serupa pula 

terjadi di Indonesia, salah satu alasan utama terjadinya kasus bunuh diri pada anak 

disebabkan oleh bullying (Bullying in schools a worry in Indonesia Jakarta Globe 

2011 & Lahmadara 2012). Pada tahun 2001-2005 sebanyak 30 anak usia 6 tahun 

sampai 15 tahun, pernah melakuakun atau mencoba bunuh diri. Tahun 2010, 

komisi Nasional Indonesia untuk perlindungan anak mencatat 2.339 kasus 

kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap anak, yang 300 adalah 

mengalami intimidasi (Lahmadara 2012). 

Kasus cyberbullying di Indonesia ternyata mengalahkan kasus 

cyberbullying di Amerika Serikat yang menempati posisi ketiga (Latitude News 

2012). Penelitian menggunakan metode statistik dari media sosial facebook dan 

twitter, dan kasus cybullying di Indonesia banyak dilakukan di jejaring sosial 

tersebut (Latitude News 2012). Sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak 

keempat di dunia, Indonesia memiliki jumlah pengguna Facebook terbesar ketiga 
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di dunia (Kompasiana 2013). Di Indonesia, 74% responden menunjuk Facebook 

sebagai tempat cyberbullying, dan 44% menyebut media website yang lain 

(Kompasiana 2013). Berdasar data Kominfo Republik Indonesia (2011) sebanyak 

42 % responden menyadari cyberbullying, dan 58 % tidak menyadari 

keberadaannya. Mereka yang tahu tentang cyberbullying menyatakan 87 % belum 

pernah mengalami dan 13 % pernah mengalami selama tiga bulan terakhir, serta 5 

% dari itu pernah mengalami lebih dari sekali dan media terbanyak yang 

digunakan (8,2%) melalui media sosial dan (4,4%) lewat SMS. Penelitian yang 

dilakukan kepada siswa-siswi usia SMP dan SMA di kota Magelang, Yogyakarta 

dan Semarang didapatkan data bahwa 28% siswa pernah mengalami 

cyberbullying dan 1% dari 363 siswa mengatakan sering mengalaminya (Rahayu 

2012). Angka 28% ini bisa dikatakan cukup besar mengingat dampak yang bisa 

ditimbulkannya cukup berbahaya (Rahayu 2012). Jika tidak diberikan informasi 

dan sosialisasi tentang dampak negatif cyberbullying kepada para siswa bisa jadi 

angka ini akan semakin meningkat (Rahayu 2012). 

Data yang telah diambil melalui studi pendahuluan dari salah satu kelas 

XII di SMAN 2 Kediri melalui pengamatan grup media sosial WhatsApp selama 

sebulan terakhir (1 – 31 Maret 2015) ditemukan bahwa terjadi bullying sebanyak 

8 kali dan pelakunya berjumlah 10 orang (50 %) serta korban berjumlah 7 orang 

(35%) dari diantara siswa yang berjumlah 20 orang. Bentuk cyberbullying yang 

dilakukan antara lain melakukan gangguan secara terus menerus (harassement) 

sebanyak 1 kali, menghina orang lain secara langsung dan frontal (flaming) 

sebanyak 2 kali, merusak reputasi orang lain (denigration) sebanyak 1 kali, 

menyebarkan gossip untuk memperburuk nama orang lain (cyberstalking) 
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sebanyak 1 kali, dan membicarakan rahasia orang lain (outing) sebanyak 3 kali. 

Wawancara dilakukan kepada 7 orang (35 %) korban dan mereka mengungkapkan 

bahwa merasa malu serta mengambil sikap untuk tidak berhubungan dengan 

teman sebayanya itu untuk beberapa waktu, padahal menurut Hurlock (2004) 

remaja butuh diakui di lingkungannya karena berada dalam masa pencarian jati 

diri seseorang dan jika terjadi peer group pressure atau tekanan dari teman maka 

akan membuat remaja melakukan hal-hal yang bukan dirinya berupa perilaku 

negatif. Hal ini sudah cukup menguatkan peneliti untuk melakukan studi lebih 

lanjut mengenai fenomena cyberbullying, dirasa perlu juga melihat fakta berdasar 

media yang lain seperti jejaring media sosial dan percakapan melalui pesan 

singkat dari remaja untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lain. 

Melihat fenomena yang sangat mencengangkan diatas, sebagai akademisi 

di bidang kesehatan khususnya Keperawatan, juga sebagai anggota masyarakat, 

penulis sangat tertarik dengan maraknya fenomena cyberbullying ini sehingga 

dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi cyberbullying di Indonesia. 

Peneliti merasa perlu pula untuk memberikan perhatian mendalam oleh sebab dari 

peningkatan penggunaan teknologi di kalangan anak-anak dan remaja yang 

berbanding lurus dengan kejadian cyberbullying, sangat penting pula dan perlu 

untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan bully melalui 

media elektronik (cyberbullying). Menurut sudut pandang kontekstual, 

perkembangan harus dipahami dalam konteks sosialnya (Gunarsa 2004). Kaum 

kontekstual melihat individu bukan sebagai entitas yang terpisah yang berinteraksi 

dengan lingkungan, tetapi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan (Gunarsa 

2004).  
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Urie Bronfenbrenner mengusulkan salah satu bentuk lingkungan yaitu 

mikrosistem, adalah lingkungan di mana individu tinggal dan di dalamnya banyak 

sekali terjadi intrakasi secara langsung (Santrock 2003). Interaksi ini akan 

menjadi pembelajaran bagi remaja dalam menentukan moral yang akan dibentuk 

(Santrock 2003). Mikrosistem mencakup keluarga individu, teman sebaya, 

sekolah dan lingkungan tempat tinggal (Santrock 2003). Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi cyberbullying diantaranya adalah bullying tradisional, karakteristik 

kepribadian, persepsi terhadap korban, strain, serta peran interaksi orang tua dan 

anak (Disa, 2011). Terdapat beberapa motivasi yang melatarbelakangi perilaku 

cyberbullying melalui media jejaring sosial twitter menurut penelitian Persada 

(2014), motivasi itu meliputi motif sosiogenis yaitu motif cinta dimana seseorang 

ingin membalas perbuatan orang yang dituju karena rasa sakitnya, motif 

kompetensi yaitu dimana seseorang menginginkan orang yang menjadi target 

sadar atas kesalahan yang diperbuat, dan motif harga diri dan kebutuhan untuk 

mencari identitas, dimana keinginan seseorang untuk mencari perhatian dari orang 

lain di twitter. 

Menurut Smith & Liehr (2008) dalam middle range theory, kita bisa 

menggunakan serangkaian ide atau gagasan yang saling berhubungan dan 

berfokus pada suatu dimensi terbatas yaitu pada realitas keperawatan. Teori-teori 

ini terdiri dari beberapa konsep yang saling berhubungan dan dapat digambarkan 

dalam suatu model (Smith & Liehr 2008). Review terhadap beberapa penelitian 

yang dipublikasikan mengungkapkan cukup banyak penggunaan teori yang 

berasal dari disiplin ilmu lain (Lenz 1998). Dari 173 penelitian, yang 

diidentifikasi menggunakan teori adalah 79 (45%), dan dari 79 penelitian tersebut 
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diidentifikasi hanya 25 penelitian yang benar-benar menggunakan teori 

keperawatan dan 54 lainnya menggunakan mengadopsi dari disiplin ilmu lainnya 

dan kebanyakan dari ilmu psikologi (Lenz 1998). Menurut Thurston (2013) dalam 

bukunya yang berjudul Essential Nursing Care for Children and Young People 

yang menggunakan teori ekologi Bronfenbrenner, memaparkan bahwa faktor 

lingkungan sangat penting dalam perkembangan anak. Teori ekologi 

menempatkan tekanan yang kuat pada landasan perkembangan biologis (Santrock 

2003). Berdasar teori ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner pada 

tahun 1917, fokus utamanya ialah pandangan sosio kultural tentang 

perkembangan yang terdiri dari lima sistem lingkungan mulai dari masukan 

interaksi langsung dengan agen-agen sosial (social agent) yang berkembang baik 

hingga masukkan kebudayaan yang berbasis luas (Santrock 2003). Kelima sistem 

dalam teori ekologi bronfenbrenner ialah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, 

makrosistem, dan kronosistem (Santrock, 2003). Lima sistem teori ekologi 

Bronfenbrenner terdiri dari lima sub sistem lingkungan yang merentang dari 

interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas (Santrock 

2003).  

Dasar dari penggunaan teori ini adalah masa perkembangan remaja 

dimulai ketika anak belajar untuk menguasai ketrampilan yang lebih formal antara 

lain : berhubungan dengan rekan sesuai dengan aturan, maju dari bermain bebas 

ke bermain yang lebih rumit, dan menguasai ilmu-ilmu sosial (Rudolph 1991). 

Kebutuhan anak primer selain sandang, pangan, dan papan adalah kasih sayang, 

perhatian, rasa aman, serta penghargaan (Child Development Institute 2010). 

Terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memungkinkan anak mendapat 
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mengaktualisasikan dirinya dengan menghadirkan pemicu untuk mengembangkan 

seluruh potensi secara utuh (Bohn 2010). Pemenuhan kebutuhan dalam 

perkembangan ini banyak tergantung dari cara lingkungan interaksi dengan anak. 

Perkembangan anak ditentukan oleh berbagai fungsi lingkungan yang saling 

berinteraksi dengan individu, melalui pendekatan yang sifatnya memberikan 

perhatian, kasih sayang dan peluang untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan 

taraf kebutuhan perkembangannya (DeBord 2010). Semua interaksi dasar tersebut 

tercermin dalam sebuah mikrosistem. 

Fokus yang digunakan dari ke lima sistem ekologi Bronfrenbrenner dalam 

penelitian ini adalah mikrosistem, sub sistem ini adalah dasar untuk membangun 

sistem lain secara utuh karena jika hubungan di mikrosistem tidak baik maka anak 

tidak akan memiliki alat untuk mengeksplorasi bagian-bagian lain dari 

lingkungannya karena lapisan-lapisan tersebut saling terkait (Bronfenbrenner & 

Morris 1998). Teori ini sangat sesuai untuk mendukung penelitian mengenai 

analisis faktor internal yang mempengaruhi remaja untuk melakukan tindakan 

negatif seperti halnya cyberbullying karena kemampuan dari interaksi remaja 

memiliki peran pula terkait perkembangan dari remaja (Gunarsa 2004). 

Terdapat korban akibat cyberbullying ini dan dipastikan juga ada 

pelakunya, sebagai seorang perawat nantinya dapat mengetahui penyebab pelaku 

dari tindakan ini. Perawat juga bisa memberikan asuhan keperawatan anak yang 

tepat dan berpusat pada keluarga (family center care) dan mencegah terjadinya 

trauma (atraumatik care) dari dampak fisik maupun psikologis yang ditimbulkan. 

Kemudian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat untuk memberikan informasi 
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kepada orang tua maupun sekolah agar mereka dapat memberikan kebijakan yang 

diperlukan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi masalah analisis faktor yang mempengaruhi remaja 

melakukan cyberbullying di SMAN 2 Kediri 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan kemampuan komunikasi interpersonal remaja 

terhadap orang tua dengan perilaku cyberbullying di SMAN 2 Kediri? 

2. Apakah ada hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku cyberbullying 

remaja di SMAN 2 Kediri? 

3. Apakah ada hubungan peranan guru dengan perilaku cyberbullying 

remaja di SMAN 2 Kediri? 

4. Apakah ada hubungan peran peer group dengan perilaku cyberbullying 

remaja di SMAN 2 Kediri? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan faktor - faktor yang mempengaruhi remaja melakukan 

cyberbullying di SMAN 2 Kediri. 

Sebanyak 50 % responden menjadi pelaku 

cyberbullying dan 35 % diantaranya adalah 

korban di salah satu kelas SMAN 2 Kediri. 

Semua korban menghindar dan tidak 

berkomunikasi sementara waktu kepada 

teman yang menjadi pelakunya. 

Komunikasi 

Interpersonal 

Pola Asuh 

Orang tua 

Peranan Guru 

Peran Peer Group 

SKRIPSI          ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA...       IZZA HADI PRADANA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan kemampuan komunikasi interpersonal remaja 

terhadap orang tua dengan perilaku cyberbullying di SMAN 2 Kediri. 

2. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku 

cyberbullying remaja di SMAN 2 Kediri. 

3. Menganalisis hubungan peranan guru dengan perilaku cyberbullying 

remaja di SMAN 2 Kediri. 

4. Menganalisis hubungan peran peer group dengan perilaku cyberbullying 

remaja di SMAN 2 Kediri. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil   penelitian   ini   dapat   digunakan sebagai kerangka dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan khususnya keperawatan anak tentang faktor- 

faktor yang berhubungan remaja melakukan cyberbullying melalui pendekatan 

teori Ekologi Bronfrenbrenner untuk mendukung agar perkembangan anak 

menjadi maksimal. Serta diharapkan dapat memberi informasi ilmiah bagi 

pembaca dan penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif topik edukasi 

kepada orang tua maupun sekolah serta meningkatkan fungsi pengawasan 

terhadap penggunaan semua media digital (gadget) atau membuat regulasi yang 

tepat untuk melindungi remaja dari pengaruh negatif yang ditimbulkannya 
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