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ABSTRAK 

Ria Sakinah Waji, Pengaruh Kompetensi Sosial dan Regulasi Emosi terhadap 
Perilaku Cyberbullying pada Remaja di Kota Makassar, Tesis, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga Surabaya, 2016. 
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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sosial dan 
regulasi emosi terhadap perilaku cyberbullying. Pemberitaan atau materi yang 
diterbitkan di internet dapat dengan mudah menimbulkan individu untuk 
berperilaku cyberbullying. Faktor yang dapat memengaruhi perilaku cyberbullying 
yaitu kompetensi sosial dan regulasi emosi, dimana kompetensi sosial dan 
regulasi emosi berperan penting dalamnya. Remaja dengan kompetensi sosial 
yang rendah akan sulit untuk menciptakan dan memelihara interaksi sosial yang 
positif dengan orang lain, sehingga dapat berujung pada munculnya perilaku 
cyberbullying. Remaja dengan regulasi emosi yang rendah akan memiliki 
motivasi untuk melakukan perilaku cyberbullying karena adanya afek negatif, 
terutama kemarahan. 

       Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan tipe penelitian 
korelasional. Sampel penelitian sebanyak 379 remaja di Kota Makassar. Teknik 
sampling yang digunakan adalah stratified random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala, yaitu Skala Perilaku Cyberbullying dibuat 
sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Hinduja dan Patchin (2015) terdiri dari 22 
aitem dengan reliabilitas 0,857, Skala Kompetensi Sosial milik Sahupala (2014) 
berdasarkan teori Cartledge dan Milburn (1995) terdiri dari 29 aitem dengan 
reliabilitas 0,861 dan Skala Regulasi Emosi milik Mawardah dan Adiyanti (2014) 
berdasarkan teori Thompson (Fox, 1994) terdiri dari 22 aitem dengan reliabilitas 
0,883. 

     Data penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan 
bantuan program SPSS 16.00 for Windows. Hasil analisis data diperoleh nilai F 
sebesar 96,424 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga terdapat 
pengaruh kompetensi sosial dan regulasi emosi terhadap perilaku cyberbullying. 
Nilai R Square = 0,339, sehingga pengaruh secara simultan kompetensi sosial dan 
regulasi emosi terhadap perilaku cyberbullying adalah sebesar 33,9%, sedangkan 
sisanya sebesar 66,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilibatkan dalam 
analisis. 

Kata kunci: Kompetensi sosial, regulasi emosi, perilaku cyberbullying 
Referensi: 67 (1983-2015) 
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TESIS              PENGARUH KOMPETENSI SOSIAL ….      RIA SAKINAH WAJI 


	COVER
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	LEMBAR PERNYATAAN
	MOTTO
	LEMBAR PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II LANDASAN TEORI
	BAB III METODE PENELITIAN
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	BAB V PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

