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ABSTRAK 

Cyberbullying adalah intimidasi yang terjadi di dunia maya terutama pada 

media sosial. Sebagian besar cyberbullying dilakukan oleh para remaja, terutama 

remaja urban yang dekat dengan kemajuan teknologi. Fenomena cyberbullying 

banyak bermunculan karena mudahnya dalam mengakses dunia maya atau media 

sosial, akan tetapi cyberbullying yang terdapat di Indonesia masih menjadi hal 

yang sepele. Permasalahan tersebut dianalisa mengggunakan teori identitas sosial 

dari Henry Tafjel. Tafjel menyebutkan terdapat tiga konsep dalam teorinya, yaitu 

identifikasi sosial, kategorisasi sosial, dan perbandingan sosial. Metodologi yang 

digunakan adalah metodologi kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif dan 

berparadigma fenomenologi. Informan yang diambil dalam penelitian ini 

berjumlah empat remaja, dengan karakteristik informan berusia di atas 17 tahun 

dan di bawah 20 tahun yang bertempat tinggal di Surabaya. Penelitian ini 

dilakukan di Surabaya yang dipilih secara snowball. Pengumpulan data diambil 

dengan menggunakan indept interview dan studi pustaka. Sementara itu, teknik 

analisis data menggunakan transkrip, reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan. 
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Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, cyberbullying dilakukan untuk 

membanggakan suatu kelompok dan menjatuhkan atau menjelek – jelek kan 

kelompok lain dengan cara saling menyereang atau mem bully di dunia maya 

maupun di media sosial. Bentuk cyberbullying yang dilakukan adalah flaming, 

yaitu berupa perdebatan yang tidak esensial atau penyanggahan tanpa dasar yang 

kuat dengan menggunakan bahasa kasar dan menghina, perbandingan antara satu 

kelompok satu dengan kelompok lainnya. Reaksi yang ditimbulkan antara lain 

langsung membalas balik, diam tidak membalas, dan saling membalas antar 

kelompok. 

 

Kata kunci : cyberbullying, dunia maya, media sosial, remaja urban, identitas 

sosial 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 Cyberbullying is the intimidation that occurs in cyberspace, especially 

on social media. Most cyberbullying is done by teenagers, especially urban 

teenagers who are close to technological advances. Cyberbullying phenomenon 

emerging because of the ease in the world of cyberspace or social media, but 

cyberbullying in Indonesia is still a trivial thing. The problem is analyzed by using 

the social identity theory of Henry Tafjel. Tafjel mentions three concepts in 

theory, namely social identification, social categorization, and social comparison. 

The methodology used is qualitative research, with the type of descriptive 

research and the paradigm of phenomenology. Informants used in this study were 

four adolescents, with types of informants above 17 years and under 20 years who 

live in Surabaya. This research was conducted in Surabaya which was chosen by 

snowball. Data collection using inductive interview and literature study. 

Meanwhile, data analysis techniques use transcripts, data reduction, data 

presentation, and conclusions. 

 The results of this study stated that, cyberbullying is done to boast a 

group and drop or vilify other groups by mutually cheering or bullying in 

cyberspace as well as in social media. The form of cyberbullying done is flaming, 

which is a non-essential debate or strong baseless argumentation by using abusive 

and abusive language, the comparison of one group to another. Reactions include 

direct reply, silence does not retaliate, and reply to each other between groups. 

 

Keyword : cyberbullying, cyberspace, social media, urban teenagers, social 

identity
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A. Pendahuluan 

Dewasa ini, kasus 

yang sering marak terjadi di 

kalangan remaja urban adalah 

kasus bullying. Menurut 

Sejiwa (2008:2) bullying 

adalah sebuah situasi di mana 

terjadinya penyalahgunaan 

kekuatan/kekuasaan yang 

dilakukan oleh 

seseorang/sekelompok. 

Maraknya kasus bullying 

telah menjadi sorotan dari 

berbagai kalangan, fenomena 

bullying mulai mendapat 

perhatian lebih, karena 

maraknya dampak yang 

dihasilkan dan banyak 

merugikan berbagai pihak. 

Contoh perilaku bullying 

antara lain mengejek, 

menyebarkan rumor, 

menghasut, mengucilkan, 

menakut-nakuti (intimidasi), 

mengancam, menindas, 

memalak, atau menyerang 

secara fisik (mendorong, 

menampar, atau memukul). 

Perilaku bullying 

seperti memukul korban 

bullying yang perkataannya 

dirasa kurang menyenangkan 

dan memperolok atau 

mengejek korban bullying 

pada makna tingkat tinggi 

dimaknai remaja penindas 

(the bully) sebagai langkah 

untuk menjadi “penguasa” 

dan sebagai proses pencarian 

jati diri yang didapatkan dari 

menggabungkan dan 

mengintegrasikan sumber-

sumber pemaknaan seperi 

memenuhi kebutuhan dasar, 
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hubungan personal, dan 

aktivitas bersenang-senang. 

(Shidiqi &Suprapti, 2013). 

Perkembangan 

teknologi informasi yang tak 

terelakkan dan semakin maju 

mampu mengubah pola 

kehidupan masyarakat dalam 

hal pemenuhan informasi. 

Segala bentuk informasi 

dapat menyebar secara cepat 

dan luas bahkan sulit untuk 

dikontrol. Internet dapat 

memudahkan penggunannya 

untuk bertukar informasi 

tanpa harus bertatap muka 

satu sama lain. Selain itu 

adanya internet juga 

mendorong munculnya 

berbagai media sosial seperti 

facebook, twitter, instagram, 

dan sebagainya. Dengan 

adanya internet yang sangat 

maju di jaman sekarang, 

semua orang dapat 

mengakses banyak informasi 

tanpa adanya filter sehingga 

mengakibatkan dampak 

negatif terutama dikalangan 

remaja yang masih belum 

bisa mengontrol diri. Selain 

belum mampu memilah 

aktivitas internet yang 

bermanfaat, mereka juga 

cenderung mudah 

terpengaruh oleh lingkungan 

sosial mereka tanpa 

mempertimbangkan terlebih 

dulu efek positif atau negatif 

yang akan diterima saat 

melakukan aktivitas internet 

tertentu (Qomariyah, 2011). 

Dalam perkembangan 

teknologi informasi mulai 

marak perilaku bullying di 

internet atau disebut juga 
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dengan cyberbullying. 

Cyberbullying juga diartikan 

sebagai bentuk intimidasi 

yang dilakukan pelaku untuk 

melecehkan korbannya 

melalui perangkat teknologi. 

Bentuk dan macam-macam 

tindakan cyberbullying sangat 

beragam, mulai dari 

mengunggah foto atau 

membuat postingan yang 

mempermalukan korban, 

mengolok-olok korban 

hingga mengakses akun 

jejaring sosial orang lain 

untuk mengancam korban 

dan membuat masalah seperti 

ancaman melalui e-mail dan 

membuat situs web untuk 

menyebar fitnah, bahkan 

sampai mengeluarkan 

seseorang dari suatu grup di 

beberapa grup sosial media. 

Motivasi pelakunya juga 

sangat beragam, terkadang 

hanya karena iseng atau 

hanya sekedar main-main 

(bercanda), ingin mencari 

perhatian, ada juga karena 

marah, frustrasi dan ingin 

balas dendam, serta ada juga 

karena lingkungan teman 

sebaya nya, dan banyak lagi. 

Beberapa hal yang 

membedakan bullying pada 

umumnya dengan 

cyberbullying adalah 

pertama, dapat menghasilkan 

efek yang sangat cepat. 

Mereka yang secara fisik 

selalu terlibat intimidasi fisik 

atau sering di bully di sekolah 

atau di tempat lain, atau 

mereka yang tidak cukup 

popular untuk terlibat dalam 

bullying verbal sekarang 



8 
 

dapat melakukannya secara 

online tanpa takut akan 

pembalasan (Hoobs, 2008). 

Kedua, cyberbullying 

membuat para korbannya 

tidak mudah pergi atau lari 

dari pelaku, berbeda dengan 

bullying pada umumnya. 

Meskipun pesan SMS dapat 

dihapus, tetapi remaja 

cenderung membawa 

kemanapun alat komunikasi. 

Hal tersebut yang membuat 

mereka sulit lari dari pelaku 

cyberbullying. Pelaku 

cyberbullying lebih bersifat 

rahasia aksinya dibandingkan 

bullying pada umumnya. 

Pelaku tidak menyadari 

langsung dampak perilaku 

yang mereka lakukan 

terhadap korban. Akibatnya 

pelaku cyberbullying 

memiliki rasa empati yang 

lebih rendah dibandingkan 

mereka yang melakukan 

bullying secara langsung 

(Steffegen dan Konig, 2009). 

Ketiga, praktik cyberbullying 

bersifat anonimitas, sehingga 

pelaku mampu melecehkan 

atau mengganggu korban 

selama 24 jam. Anonimitas 

yang terdapat dalam dalam 

setiap model komunikasi 

elektronik tidak hanya 

menyamarkan identitas 

namun dapat mengurangi 

akuntabilitas sosial, sehingga 

memudahkan pengguna untuk 

terlibat dalam permusuhan 

tindakan agresif (Li, 2007). 

Alat yang di gunakan 

untuk melakukan cyber 

bullying menurut Sheri 

Bauman (2008; dalam 
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Sylmia, 2012) yaitu Instant 

Message (IM), Chatroom, 

Trash Polling Site, Blog, 

Bluetooth bullying, dan situs-

situs jejaring sosial. Bhat 

(2008; dalam Sylmia, 2012) 

dalam Australian Journal of 

Guidance & Counselling 

menyebutkan salah satu alat 

cyberbullying adalah mobile 

phone. Fitur yang digunakan 

dalam mengintimidasi adalah 

mengirimkan pesan teks atau 

sms, gambar, ataupun video 

yang mengganggu korban. 

Cyberbullying lebih 

mudah dilakukan daripada 

bullying pada umumnya 

karena si pelaku bisa 

melakukan bullying tanpa 

perlu bertatapan muka 

dengan orang lain yang 

menjadi targetnya. Mereka 

bisa mencaci maki dan 

dengan mudah 

mengintimidasi korbannya 

karena mereka berada di 

belakang layar komputer atau 

menatap layar handphone 

tanpa harus melihat akibat 

yang ditimbulkan pada diri 

korban. Harus diwaspadai 

bahwa kasus cyberbullying 

ini sangat sulit diidentifikasi 

karena pelaku yang bersifat 

anonym dan jarang diketahui. 

Remaja yang berperan 

sebagai pelaku memiliki 

karakteristik agresif dan 

intimidatif. Sebaliknya, pada 

penelitian yang telah 

dilakukan. Menyimpulkan 

bahwa remaja yang berperan 

sebagai korban memiliki 

karakteristik pasif dan 

defensif. Karakteristik pada 
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pelaku dan korban ini 

mencerminkan bahwa 

cyberbullying memang kerap 

terjadi walaupun tidak 

disadari oleh kedua belah 

pihak. (Akbar, 2015). 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Apakah cyberbullying 

merupakan bentuk 

indentitas sosial? 

 

C. Kerangka Teori 

Teori Identitas Sosial 

(Henry Tafjel) 

 Menurut Tajfel (dalam 

Hogg and Abram, 1998), 

social identity (identitas 

sosial) adalah bagian dari 

konsep diri seseorang yang 

berasal dari pengetahuan 

mereka tentang keanggotaan 

dalam suatu kelompok sosial 

bersamaan dengan 

signifikansi nilai dan 

emosional dari keanggotaan 

tersebut. Social identity 

berkaitan dengan 

keterlibatan, rasa peduli dan 

juga rasa bangga dari 

keanggotaan dalam suatu 

kelompok tertentu. Teori   

identitas   sosial   sendiri   

menyatakan  bahwa  identitas   

diikat untuk menggolongkan 

keanggotaan kelompok, 

“Teori identitas sosial 

dimaksudkan untuk melihat 

psikologi hubungan sosial 

antar kelompok, proses 

kelompok dan sosial diri” 

(Hogg et al, 2000). 

 Teori identitas sosial, 

secara umum membahas 

tentang perilaku individu 

yang merefleksikan unit-unit 
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sosial secara lebih besar 

seperti kelompok sosial, 

organisasi, kebudayaan, dan 

kelompok sosial yang 

menjadi rujukan  bagi setiap 

perilaku individu tersebut. 

Teori ini meyakini bahwa apa 

yang dirasakan, dipikirkan, 

dan dilakukan individu 

merupakan manifestasi dari 

nilai kolektif yang biasanya 

dilestarikan dalam organisasi 

sosial tertentu dimana 

individu merupakan bagian 

dari dirinya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa identitas sosial adalah 

bagian dari konsep diri 

individu yang berasal dari 

pengetahuannya selama 

berada dalam kelompok 

sosial tertentu dengan disertai 

internalisasi nilai-nilai, 

emosi, partisipasi, peduli dan 

bangga sebagai anggota 

kelompok tersebut. 

 Tajfel dan Turner pada 

tahun 1979, membedakan tiga 

proses komponen dasar 

terbentuknya identitas sosial, 

yaitu identifikasi sosial, 

kategorisasi sosial, dan 

perbandingan sosial. 

1. Identifikasi Sosial 

 Ellemers (1993) 

menyatakan bahwa 

identifikasi sosial, mengacu 

pada sejauh mana seseorang 

mendefinisikan diri mereka 

(dan dilihat oleh orang lain) 

sebagai anggota kategori 

sosial tertentu. Posisi 

seseorang dalam lingkungan, 

dapat didefinisikan sesuai 

dengan “kategorisasi” yang 

ditawarkan. Ketika seseorang 

teridentifikasi kuat dengan 
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kelompok sosial mereka, 

mereka mungkin merasa 

terdorong untuk bertindak 

sebagai anggota kelompok. 

Aspek terpenting dalam 

proses identifikasi adalah 

seseorang mendefinisikan 

dirinya sebagai anggota 

kelompok tertentu. Ellemers 

& Ouwerkerk (1999) 

menambahkan bahwa 

identifikasi digunakan untuk 

merujuk kepada perasaan 

komitmen afektif kepada 

kelompok (yaitu komponen 

emosional), daripada 

kemungkinan untuk 

membedakan antara anggota 

pada kategori sosial yang 

berbeda (komponen kognitif). 

2. Kategorisasi Sosial 

 Ellemers (1993) 

menyatakan bahwa 

kategorisasi menunjukkan 

kecenderungan individu 

untuk menyusun lingkungan 

sosialnya dengan membentuk 

kelompok-kelompok atau 

kategori yang bermakna bagi 

individu. Kategorisasi 

berfungsi untuk menafsirkan 

lingkungan sosial secara 

sederhana, sebagai hasil dari 

proses kategorisasi, nilai-nilai 

tertentu atau stereotype yang 

terkait dengan kelompok, 

dapat pula berasal dari 

individu anggota kelompok 

itu juga. Kategorisasi dalam 

identitas sosial 

memungkinkan individu 

menilai persamaan pada hal-

hal yang terasa sama dalam 

suatu kelompok (Tajfel & 

Turner, dalam Hogg & 

Vaughan, 2002). Adanya 
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kategori sosial menyebabkan 

adanya self categorization. 

Self categorization 

merupakan asosiasi kognitif 

diri dengan kategori sosial 

(Burke & Stets, 1998) yang 

merupakan keikutsertaan diri 

individu secara spontan 

sebagai seorang anggota 

kelompok. 

3. Perbandingan Sosial 

 Ketika sebuah kelompok 

merasa lebih baik 

dibandingkan dengan 

kelompok lain, ini dapat 

menyebabkan identitas 

sosial yang positif. 

Ellemers (1993). Identitas 

sosial dibentuk melalui 

perbandingan sosial. 

Melalui perbandingan 

sosial identitas sosial 

terbentuk melalui 

penekanan perbedaan pada 

hal-hal yang terasa 

berbeda pada in-group dan 

out-group (Tajfel & 

Turner, dalam Hogg & 

Abrams, 1990). 

Perbandingan sosial dalam 

tingkah laku antar 

kelompok, menurut Tajfel 

(dalam Hogg, 2003), 

menekankan pada hal-hal 

berikut: 

1. Penilaian yang 

ekstrim pada out-

group, dan kelompok 

minoritas ataupun 

subdominant lebih 

menunjukkan 

diferensiasi daripada 

kelompok mayoritas 

atau dominan. 

2. Adanya perbandingan 

sosial memberikan 
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penekanan tingkah 

laku yang berbeda 

antar kelompok 

(integroup 

differentiation). 

3. Individu yang berada 

pada kelompok sub-

dominant selalu 

menaikkan harga diri 

kelompoknya 

(identitas sosial), 

dengan cara 

menurunkan derajat 

kelompok lain. 

 Dalam teori identitas 

sosial, seorang individu tidaklah 

dianggap sebagai individu secara 

mutlak satu dalam kehidupannya. 

Individu merupakan bagian dari 

kelompok tertentu baik disadari 

maupun tidak disadari. Konsep 

identitas sosial adalah bagaimana 

seseorang itu secara sosial dapat 

didefinisikan (Verkuyten, 2005). 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif dipilih 

karenak fenomena yang 

dimunculkan pada kajian ini 

menggunakan logika berfikir 

secara induktif, yang mana 

pengambilan permasalahan yang 

ada dimulai dari lapangan dan 

kemudian dijelaskan secara 

generalisasi teoritik sebagai awal 

pembentukan kesimpulan. 

Penelitian ini menjelaskan data 

secara deskriptif yang berfungsi 

untuk menjawab beberapa 

pertanyaan mengenai keadaan 

suatu obyek atau suatu subyek 

amatan secara rinci. Pertanyaan-

pertanyaan yang muncul dalam 

penelitian tipe ini berkenaan 
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dengan what, who, why, where, 

when, dan how pada obyek 

penelitian. Dalam penelitian ini, 

pemilihan informan dalam 

penelitian ini dengan 

menggunakan teknik 

pengambilan bola salju (snow 

ball), alasan pengambilan 

informan dengan snow ball 

karena dalam penelitian ini 

belum banyak mengetahui 

tentang cyberbullying dan pada 

penelitian ini hanya mendapatkan 

satu informan kunci yang pernah 

mengalami masalah 

cyberbullying. 

Dari informasi informan 

subject tersebut maka peneliti 

akan bertemu dengan informan-

informan selanjutnya yang sesuai 

dengan kriteteria terkait dengan 

fokus permasalahan pada 

penelitian ini hingga informasi 

yang peneliti ingin ketahui 

terpenuhi. Untuk proses 

pengambilan data dalam 

penelitan ini mengambil 

beberapa informan yang 

memiliki kategori informan yaitu 

informan berusia di antara 17 - 

20 tahun yang tinggal di 

Surabaya dan melakukan 

tindakan cyberbullying atau 

menjadi pelaku cyberbullying. 

Proses penentuan 

informan berdasarkan informan 

sebelumnya tanpa menentukan 

jumlahnya secara pasti untuk 

menggali informasi terkait topik 

penelitian yang diperlukan 

hingga diperoleh kejenuhan data. 

Data yang telah dikumpulkan 

melalui observasi dan wawancara 

mendalam kemudian diolah dan 

diklasifikasikan dengan kategori 

yang sama. Data yang sudah 
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diklasifikasikan kemudian 

dijelaskan secara sistematis 

berdasarkan masing-masing 

kategori dan diinterpretasi 

sampai pada tahap kesimpulan. 

 

E. Hasil Penelitian 

Identifikasi Dalam 

Cyberbullying 

Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa identifikisi dilakukan 

karena para pelaku merasa 

bahwa lingkungan atau 

kelompoknya memiliki 

kelebihan dibandingkan 

dengan lingkungan dan 

kelompok diluarnya. 

Identifikasi juga dilakukan 

dengan dasar rasa bangga 

karena masuk kedalam ruang 

lingkup lingukungan atau 

kelompoknya. Pelaku melihat 

adanya kesamaan dan merasa 

bahwa dia masuk kedalam 

kelompok tersebut dan 

membangga – banggakan 

kelompok tersebut secara 

subjektif.  

Keterkaitan analisis 

dengan teori identitas sosial 

dengan konsep identifikasi  

sosial. Ellemers (1993) 

menyatakan bahwa 

identifikasi sosial, mengacu 

pada sejauh mana seseorang 

mendefinisikan diri mereka 

dan dilihat orang lain sebagai 

anggota kategori sosial 

tertentu. Ketika seseorang 

teridentifikasi kuat dengan 

kelompok sosial mereka, 

mereka mungkin merasa 

terdorong untuk bertindak 

sebagai anggota kelompok, 

misalnya, dengan 
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menampilkan perilaku antar 

kelompok yang diskriminatif. 

Aspek terpenting dalam 

proses identifikasi adalah 

seseorang mendefinisikan 

dirinya sebagai anggota 

kelompok tertentu. Dalam hal 

ini seperti yang dilakukan 

oleh para pelaku yang 

mengidentifikasi dirinya 

berada di dalam lingkungan 

in-group mereka merasa lebih 

baik dibanding lingkungan 

out-group yang dianggap 

tidak lebih baik dengan cara 

melakukan tindakan 

cyberbullying. Para pelaku 

mengidentifikasi dirinya 

masuk ke dalam lingkungan 

in-group dan mulai 

melakukan tindakan 

cyberbullying yaitu mengolok 

– olok dan menghujat 

lingkungan yang dirasa 

pelaku sebagai out-group. 

 

Perbandingan Sosial Dalam 

Cyberbullying 

 Perbandingan sosial 

dilakukan karena hasil dari 

identifikasi yang sudah 

dilakukan sebelumnya, 

bentuk perbandingannya 

lebih membandingkan ke 

arah yang negatif, yaitu 

mengolok – olok, 

mencomooh, dan melihat 

kekurang yang ada pada dua 

kelompok tersebut. Para 

pelaku melakukan 

perbandingan karena 

dianggap untuk membuktikan 

bawah kelompok yang 

ditempati oleh pelaku 

memiliki kelebihan yang jauh 

sehingga mengolok – olok 
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dan menghina kelompok 

diluar kelompok pelaku 

tersebut, serta merasa 

kelompok yang dimasuki 

pelaku lebih dibanggakan dan 

dinilai lebih secara subjektif. 

Perbandingan sosial juga 

memberikan sterotype yang 

negatif terhadap outgroup 

atau kelompok pembanding 

seperti kelompok 

pembanding dibilang paling 

jelek atau kalah jauh secara 

keseluruhan. 

 Keterkaitan analisis 

dengan teori identitas sosial 

dengan konsep perbandingan 

sosial yakni Menurut Hogg & 

Abrams (1990), dalam 

perbandingan sosial, individu 

berusaha meraih identitas 

yang positif jika individu 

bergabung dalam ingroup. 

Keinginan untuk meraih 

identitas yang positif dalam 

identitas sosial ini merupakan 

pergerakan psikologis dari 

perilaku individu dalam 

kelompok. Proses 

perbandingan sosial 

menjadikan seseorang 

mendapat penilaian dari 

posisi dan status 

kelompoknya. Tingkah laku 

yang menekankan perbedaan 

antar kelompok yang 

dimilikinya (in-group) dan 

kelompok lain (out-group). 

Perbedaan antar kelompok 

akan mempengaruhi persepsi 

sesorang tentang 

kelompoknya sendiri dan 

tentang kelompok lainnya. 

Bentuk Cyberbullying 

 Bentuk dari 

cyberbullying yang dilakukan 
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pelaku adalah flaming 

(terbakar) yaitu dengan 

memancing emosi korban 

dan membuat korban panas 

akan bully an pelaku 

sehingga terjadi perang 

komentar atau sailing serang 

– menyerang balasan. Pada 

semua pelaku melakukan 

tindakan cyberbullying 

dengan bentuk yang sama 

yaitu flaming. 

Reaksi Yang Ditimbulkan 

 Reaksi yang 

ditimbulkan korban dari 

cyberbullying yang dilakukan 

oleh para pelaku, yaitu ada 

reaksi korban yang langsung 

membalas balik, ada reaksi 

korban yang diam saja, ada 

reaksi saling membalas antara 

kedua belah pihak seperti 

yang didapat oleh beberapa 

informan, dan bahkan ada 

yang malah membalas 

temannya sendiri yaitu teman 

korban yang malah 

menyerang korbannya 

sendiri. Reaksi yang 

ditimbulkan oleh korban dari 

cyberbullying berkaitan 

dengan teori identitas sosial, 

yakni dampak dari 

perbandingan sosial yang 

dilakukan. Perbandingan 

sosial yang dilakukan oleh 

para pelaku menimbulkan 

reaksi berupa balasan yaitu 

dengan saling memberikan 

kelebihan dari masing - 

masing kelompok, dan ada 

juga yang pasrah menerima 

perbandingan tersebut karena 

sesuai dengan fakta yang ada. 
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F. Kesimpulan 

 Cyberbullying 

merupakan bentuk dari 

identitas sosial, yang 

dilakukan untuk 

meningkatkan gengsi dan 

menguatkan identitas sosial 

pelaku, cyberbullying juga 

digunakan menjatuhkan 

identitas sosial korban. 

Tindakan cyberbullying 

dilakukan pelaku hanya untuk 

mengangkat derajat di dalam 

kelompoknya sendiri dengan 

melakukan perbandingan dan 

menjelek – jelek kan 

kelompok korban di dunia 

maya. 

 Pelaku 

mengidentifikasi dirinya 

termasuk didalam lingkungan 

atau kelompok yang sesuai 

dan mulai melakukan 

cyberbullying untuk 

membandingkan serta 

membuktikan kelompoknya 

lebih baik dibandingkan 

dengan kelompok korban 

nya. Pelaku juga 

mengkategorikan kelompok 

mana yang akan menjadi 

bahan cyberbullying untuk 

membandingkan kelompok 

mana yang terbaik. 

Cyberbullying yang terjadi 

pada remaja urban dialakukan 

oleh kelompok yang dimiliki 

pelaku dengan kelompok 

korban. Perbandingan antar 

kelompok lah yang menjadi 

alasan pelaku melakukan 

cyberbullying. Perbandingan 

yang dilakukan seperti 

melakukan perbandingan 

dengan cara mencari artikel 

sebagai bukti bahwa 
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kelompok informan atau 

pelaku (in-group) lebih baik 

dibanding dengan kelompok 

korban (out-group) dan 

mengirim ke group atau 

forum dengan kata – kata 

kasar, melakukan 

perbandingan secara langsung 

dengan menggunakan kata – 

kata kasar terhadap kelompok 

korban (out-group) karena 

perbedaan yang sangat jelas, 

melakukan perbandingan 

karena tidak suka dengan 

kelompok korban (out-group) 

dan menggunakan kata – kata 

kasar di dalam suatu 

postingan yang ada di dunia 

maya maupun media sosial. 

 Dari hasil 

cyberbullying yang 

dilakukan, menurut para 

pelaku mendapatkan reaksi 

yang bermacam – macam dari 

kelompok korban seperti 

korban yang langsung 

membalas balik tindakan 

pelaku, korban yang diam 

saja tidak membalas tindakan 

pelaku, ada juga korban 

malah dibalas balik dengan 

teman nya sendiri, dan ada 

yang saling membalas antar 

kedua kelompok. 

G. Saran 

Saran pertama 

diberikan untuk orang tua 

menjadi wacana baru bagi 

masyarakat terutama orang 

tua agar mengetahui 

pergaulan sang anak terutama 

di dunia maya. Karena sejauh 

ini banyak orang tua yang 

tidak mengerti cara 

menggunakan dunia maya. 

Sehingga anak dapat 
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melakukan cyberbullying. 

Dan setidaknya orang tua 

memperkaya wawasan 

tentang dunia maya agar 

dapat melindungi anak-anak 

mereka dari cyberbullying. 

Saran selanjutnya 

mulai dari sekarang dan 

untuk seterusnya masyarakat 

dapat menyadari bahwa 

dengan membiarkan atau 

menerima perilaku 

cyberbbullying pada 

lingkungan sosial, berarti 

memberikan bullies power 

kepada pelaku cyberbullying 

itu sendiri dan menciptakan 

interaksi sosial yang tidak 

sehat serta meningkatkan 

budaya kekerasan. 

Saran selanjutnya 

untuk peneliti yang hendak 

menyarankan untuk 

menggunakan teori atau sudut 

pandang yang berbeda 

sehingga dapat mengupas 

masalah lebih dalam dan juga 

dapat memberikan hasil yang 

berbeda dengan apa yang 

telah dibahas pada penelitian 

ini maupun penelitian yang 

sebelumnya. 
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