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ABSTRAK 

Rossi Metrikahayati, Hubungan antara Konformitas dengan Kecenderungan 
Perilaku Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) pada Remaja, Skripsi,
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2017. 
xvi+92halaman+19lampiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara konformitas 
dengan kecenderungan perilaku perundungan dunia maya (cyberbullying) pada 
remaja. Konformitas merupakan perilaku yang terjadi apabila seseorang 
menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku 
tersebut (Sears, dkk., 1991). Sedangkan perilaku perundungan dunia maya 
merupakan perilaku agresi atau berbahaya yang ditujukan untuk individu atau 
kelompok dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik seperti internet 
(Lee, dkk., 2015). 

Penelitian ini dilakukan pada remaja berusia 16 sampai 18 tahun di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 
survei. Survei dilakukan menggunakan sistem online dan disebarkan melalui 
media sosial dan didapati subjek penelitian sejumlah 457 orang berusia 16 
sampai 18 tahun. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur konformitas adalah 
alat ukur yang disusun sendiri oleh penulis berdasarkan teori dari Sears, dkk., 
(1991) sejumlah 36 aitem, sedangkan untuk mengukur perilaku perundungan 
dunia maya menggunakan alat ukur translansi dari Lee, dkk., (2015) sejumlah 14 
aitem. Analisis data yang digunakan adalah uji korelasi sprearman’s rho dengan 
bantuan program statistik SPSS 16.0 for Windows. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara konformitas dengan kecenderungan perilaku perundungan 
dunia maya (cyberbullying) pada remaja. 

Kata kunci: konformitas, perilaku perundungan dunia maya, remaja 
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