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HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DAN AGRESI ELEKTRONIK
PADA PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI MASA TRANSISI MENUJU
DEWASA
Leonardus Edwin Gandawijaya
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dan agresi elektronik
pada pengguna media sosial di masa perkembangan transisi menuju dewasa. Hipotesis penelitian ini
adalah adanya hubungan yang negatif antara kontrol diri dan agresi elektronik pada pengguna media
sosial di masa transisi menuju dewasa. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 275 pengguna media
sosial yang berusia 18 tahun hingga 25 tahun. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah skala
kontrol diri dan skala agresi elektronik di media sosial. Skala kontrol diri memiliki 27 item dengan
koefisien reliabilitas α = 0,931 dan skala agresi elektronik memiliki 28 item dengan koefisien
reliabilitas αstrat = 0,830. Rentang korelasi item-total (rit) skala kontrol diri adalah 0,441 sampai 0,653
dan rentang korelasi item-total (rit) skala agresi elektronik di media sosial adalah 0,215 sampai 0,643.
Teknik analisis data menggunakan uji korelasi Spearman’s rho karena sebaran data pada kedua
variabel bersifat tidak normal. Penelitian ini menghasilkan nilai korelasi r = -0,388 dan nilai
signifikansi p = 0,00 < 0,05. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara
kontrol diri dan agresi elektronik. Hal itu berarti semakin tinggi tingkat kontrol diri, maka semakin
rendah agresi elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa.
Kata kunci : kontrol diri, agresi elektronik, media sosial, transisi menuju dewasa

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

THE CORRELATION BETWEEN SELF-CONTROL AND ELECTRONIC
AGGRESSION ON SOCIAL MEDIA USERS IN EMERGING
ADULTHOOD
Leonardus Edwin Gandawijaya
ABSTRACT
This research aimed to know the correlation between self-control and electronic aggression
on social media users in emerging adulthood development stage. The hypothesis was that there was
negative relationship between self-control and electronic aggression on social media users in
emerging adulthood. Subject in this research were 275 social media users aged 18 to 25 years old.
Data instrument be used were the scale of self-control and electronic aggression on social media
users. The reliability coefficient of 27 item self-control scale was α = 0,931 and the reliability
coefficient of 28 item electronic aggression in social media scale was αstrat = 0,830. Range of itemtotal correlation (rit) of self-control scale was 0,441 to 0,653 and range of item-total correlation (rit)
of electronic aggression in social media scale was 0,215 to 0,643. The technique of data analysis
being used was Spearman’s rho correlation test because data on both variables were not normal.
This research showed that the value of Spearman’s rho correlation test was r = -0,388 with
significance level p = 0,00 < 0,05. The result indicated a negative correlation between self-control
and electronic aggression on social media users. It was means that the higher level of self-control,
the lower level of electronic aggression on social media users in emerging adulthood.
Keyword : self-control, electronic aggression, social media, emerging adulthood
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Perkembangan

teknologi

yang

begitu

cepat

secara

signifikan

mempengaruhi cara manusia untuk hidup dan berinteraksi. Salah satu hasil dari
perkembangan teknologi adalah munculnya perangkat elektronik. Saat ini,
perangkat elektronik menjadi andalan bagi banyak orang untuk berbagi
informasi, hiburan, dan berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia.
Berkembangnya teknologi internet yang semakin baik juga memperluas
kemampuan perangkat elektronik dalam berkomunikasi. Perangkat elektronik
disertai teknologi internet memampukan seseorang melakukan interaksi sosial
dengan keluarga, teman sebaya, ataupun orang yang sama sekali tidak dikenal
sebelumnya tanpa batasan jarak dan waktu.
Komunikasi melalui internet menawarkan berbagai fitur dan keuntungan,
terutama pada remaja. Menurut Valkenburg dan Peter (2011) pengguna
komunikasi online mendapatkan fitur untuk mengatur anonimitas, asinkronitas,
dan aksesibilitas, sehingga meningkatkan kontrol pada self-presentation dan
self-disclosure. Anonimitas bekerja dengan mengarahkan seseorang menjadi
kurang peduli terhadap penampilan fisik, sehingga memperjelas selfpresentation dan self-disclosure seseorang yang berdampak pada penerimaan
sosial yang lebih baik. Asinkronitas membuat pengguna memikirkan kembali
dan mengubah informasi yang akan ia berikan, sehingga mengoptimalkan self-

1
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presentation dan self-disclosure. Sedangkan aksesibilitas memungkinkan
pengguna berinteraksi dengan teman yang mungkin lama atau sulit dijumpai,
serta menyebarkan informasi tentang dirinya kepada kelompok sosial yang lebih
luas, sehingga self-presentation dan self-disclosure menjadi lebih mudah dan
efektif. Valkenberg dan Peter (2011) juga menjelaskan keuntungan penggunaan
komunikasi online dalam mengembangkan identitas seperti memperjelas selfconcept lewat interaksi dengan berbagai jenis orang dan meningkatkan selfesteem dengan mengoptimalkan reaksi tanggapan dari orang lain melalui fitur
yang ada. Selain itu, penggunaan komunikasi online mampu membentuk
persahabatan lewat mudahnya bersosialisasi

dengan orang lain dan

meningkatkan persahabatan dengan fasilitas komunikasi yang cepat dan tanpa
batas (Valkenburg & Peter, 2011).
Berkembangnya komunikasi online dengan teknologi internet tidak lepas
dari peran media sosial. Media sosial adalah pihak yang menyediakan
komunikasi, jaringan, dan kolaborasi secara online (Russo, Watkins, Kelly, &
Chan, 2008). Hal itu menunjukkan bahwa media sosial menyediakan fasilitasnya
melalui internet yang dapat diakses melalui perangkat elektronik apapun seperti
komputer dan telepon genggam yang memiliki peramban web serta tersambung
ke internet (Carr & Hayes, 2015). Beberapa contoh media sosial yang saat ini
populer digunakan adalah Facebook, Twitter, dan Instagram (Kemp, 2017).
Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan pengguna
media sosial yang tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh agensi
marketing We Are Social pada Januari 2017, perkembangan media sosial di
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Indonesia meningkat 34% atau 27 juta pengguna baru sejak Januari 2016. Hal
tersebut membuat penetrasi penggunaan media sosial saat ini di Indonesia
sebesar 40% dari populasi atau sekitar 106 juta orang. Rata-rata pengguna
mengakses media sosial selama 3 jam 16 menit per hari (Kemp, 2017).
Penggunaan media sosial yang terus meningkat ini menarik perhatian
pemerintah dan masyarakat luas karena kemungkinan dampak negatif yang
ditimbulkan. Di Indonesia, pemerintah berusaha menghambat kemungkinan
dampak negatif tersebut dengan membuat Undang-Undang tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya UU ITE ini, Kabid Humas
Polda Metro Jaya menekankan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan
media sosial dan tidak mudah memarahi atau memaki orang di dunia maya
(Amelia, 2016). Hal ini juga telah ditegaskan oleh Kapolri Jendral Tito
Karnavian agar masyarakat tidak menyuarakan ujaran kebencian melalui sarana
media sosial (Gandapurnama, 2016).
Penanganan hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib juga tidak mainmain. Seorang pengguna media sosial Path bernama Florence Sihombing
menghina Kota Yogyakarta dan Sri Sultan Hamengkubuwono X karena
kekecewaannya di SPBU lantaran tidak mendapat prioritas, sehingga diamankan
oleh pihak kepolisian (Hidayat & Waskita, 2014). Seorang pemuda di Bali
dengan media sosial Facebook bernama Nando Irawansyah M'ali melecehkan
hari raya Nyepi karena membuatnya tidak dapat menonton pertandingan bola.
Berbagai kelompok masyarakat Bali dan Hindu yang merasa tersinggung segera
melaporkan pemilik akun tersebut ke Polda Bali (Prabowo, 2015). Seorang
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mahasiswa kedokteran pengguna media sosial Instagram dilaporkan ke polisi
oleh Pemkot Semarang karena menuduh dan melakukan pencemaran nama baik
(Purbaya, 2016). Baru-baru ini, seorang pengguna Instagram bernama berusia
23 tahun juga ditangkap polisi karena ujaran kebencian kepada Kapolda Jabar
yang diungkapkan lewat Instagram (Dinilah, 2017). Dalam konteks yang lebih
personal, seorang pelanggan ojek online mengalami pelecehan berbau SARA
oleh driver ojek online tersebut (Zakiya, 2017).
Berbagai bentuk perilaku yang telah dipaparkan dan dilakukan oleh
pengguna media sosial itu dapat dikategorikan sebagai bentuk agresi elektronik.
Agresi elektronik adalah berbagai bentuk agresi seperti mengganggu dan
menindas (mengejek, berbohong, menyindir, berkata kasar, menyebarkan isu,
dll) yang dilakukan melalui e-mail, chat room, SMS, website (termasuk blog),
dan lain-lain (David-Ferdon & Hertz, 2009). Agresi sendiri secara umum
didefinisikan sebagai semua perilaku yang bermaksud untuk menyakiti orang
lain (DeWall, Anderson, & Bushman, 2011). Agresi elektronik dapat terjadi
dalam keempat tipe yang muncul yaitu permusuhan, pengusikan, penghinaan,
dan pengucilan (Bennett, Guran, Ramos, & Margolin, 2011). Korban dari agresi
elektronik bisa jadi seseorang yang dikenal, seseorang yang terkenal, kelompok
sosial tertentu, atau orang yang sama sekali tidak dikenal. Agresi elektronik
dapat dilakukan secara langsung misalnya mengirim e-mail atau SMS kasar dan
secara tidak langsung misalnya mengunggah konten negatif atau menyebarkan
gosip (Pyżalski, 2011). Berbagai penelitian yang membahas tentang
cyberbullying juga termasuk sebagai agresi elektronik karena tidak semua agresi
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adalah bullying, namun bullying sudah pasti agresi (Berger, 2007). Agresi
elektronik disebut cyberbullying jika korban agresi tidak mampu bertahan dan
melakukan perlawanan terhadap perilaku agresi (Pyżalski, 2012).
Pyżalski (2011) mengatakan bahwa secara teknis, agresi elektronik
menjadi istilah yang membedakan agresi dari media yang digunakan yaitu alat
elektronik. Namun secara khusus, dalam penelitiannya Pyżalski (2011)
menganalisis tiga karakteristik yang membedakan agresi elektronik dengan
agresi secara langsung. Pertama, hilangnya isyarat nonverbal dalam komunikasi
verbal membuat hal yang sederhana dapat menjadi permasalahan yang serius.
Kedua, ketidaksengajaan dalam melakukan agresi elektronik melihat banyaknya
pelaku agresi elektronik tidak menyadari bahwa perilakunya dapat merugikan
orang lain. Ketiga, media elektronik membuat konten agresif akan terus muncul
dan bertahan di media elektronik tersebut, sehingga selama korban masih
menjangkau media itu, ia tidak dapat menghindari konten agresif yang ditujukan
kepadanya (Pyżalski, 2011).
Ketiga karakteristik itu menunjukkan bahwa agresi elektronik penting
untuk diteliti karena memiliki perbedaan dari agresi pada umumnya. Agresi
elektronik menjadi hal yang penting dan tidak dapat diabaikan pada masa
emerging adulthood atau transisi menuju dewasa (Kellerman, Margolin,
Borofsky, Baucom, & Iturralde, 2013). Fenomena yang telah dipaparkan
sebelumnya juga menunjukkan bahwa agresi elektronik banyak dilakukan oleh
kalangan pengguna media sosial usia 18-25 tahun. Menurut Kellerman el al.
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(2013) di era digital saat ini diperlukan identifikasi faktor-faktor yang menonjol
pada masa transisi menuju dewasa, termasuk agresi elektronik.
Arnett (2000) mengatakan bahwa masa transisi menuju dewasa menandai
waktu saat seseorang mulai mendapatkan otonomi untuk menjelajah dan
mengembangkan identitas mereka dalam cinta, pekerjaan, dan pandangan
terhadap dunia, namun belum sepenuhnya mengambil peran dewasa. Proses
tersebut dimulai sejak masa remaja akhir hingga dewasa awal, yaitu pada usia
18-25 tahun. Dalam proses itu, mereka mencoba berbagai jenis perilaku berisiko
sebagai bagian dari eksplorasi identitas diri mereka (Arnett, 2000). Bentuk
komunikasi online saat ini menyediakan sarana bagi rentang usia yang sedang
dalam masa transisi dan perkembangan relasi tersebut untuk mengekspresikan
diri

mereka, sehingga

berpotensi

menimbulkan konflik

interpersonal

(Kellerman, Margolin, Borofsky, Baucom, & Iturralde, 2013).
Kellerman, et al. (2013) juga menjelaskan bahwa perilaku online yang
mengganggu dan membahayakan seperti cyberbullying, online harassment, dan
electronic aggression sering dikaitkan dengan berbagai dampak negatif. Hasil
penelitian oleh Hinduja & Patchin (2010) menunjukkan bahwa perilaku
cyberbullying terkait secara signifikan dengan keinginan bunuh diri pada pelaku
maupun korban. Hal ini secara tidak langsung dapat disebabkan oleh perasaan
tidak berdaya, pergulatan sosial atau akademis, serta pikiran yang terbeban
permasalahan kehidupan pada masa remaja (Hinduja & Patchin, 2010).
Penelitian lain juga menunjukkan bahwa internet harassment berhubungan
dengan sindrom depresi pada pelaku maupun korban karena mereka lebih mudah
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mempersepsi situasi sebagai hal yang berbahaya (Ybarra, 2004). Ybarra,
Mitchell, & Lenhart (2010, dalam Pyżalski, 2012) juga mengatakan bahwa
pelaku cyberbullying lebih sering menggunakan substansi psikoaktif dan kurang
terlibat dalam kegiatan di sekolah. Dari fenomena yang telah dipaparkan
sebelumnya, adanya UU ITE di Indonesia juga membuat pelaku agresi
elektronik di Indonesia dapat berurusan dengan hukum dan terancam pidana
karena melanggar undang-undang yang ada.
Ada beberapa penelitian yang mengaitkan agresi dengan berbagai variabel
seperti jenis kelamin (Brown & Schuster, 1986), situasi stres, regulasi diri
(DeWall, Baumeister, Stillman, & Gailliot, 2007), harga diri (Thomaes,
Bushman, de Castro, Cohen, & Denissen, 2009), dan kontrol diri (Denson,
DeWall, & Finkel, 2012). Penelitian ini akan berfokus pada kontrol diri karena
kontrol diri dapat menjadi konsep inti yang menjelaskan perilaku agresi dan
kasar (Woessner & Schneider, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan Denson,
DeWall, dan Finkel (2012) menunjukkan bahwa meningkatkan kontrol diri
mampu membuat seseorang merespon provokasi tanpa bertindak agresif dan
sebaliknya, mengurangi kontrol diri akan membuat seseorang berperilaku
agresif ketika mengalami stimulus yang provokatif. Saat dorongan agresi
teraktivasi, kontrol diri membantu seseorang merespon sesuai dengan standar
pribadi atau standar sosial yang menekan tindakan agresi (Denson, DeWall, &
Finkel, 2012).
Kontrol diri secara umum dianggap sebagai kapasitas diri untuk berubah
dan beradaptasi agar terdapat kecocokan yang optimal antara diri dan lingkungan
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(Rothbaum, Weisz, & Snyder, 1982). Baumeister, Vohs, dan Tice (2007)
menjelaskan secara spesifik bahwa kontrol diri mengacu pada kapasitas
seseorang untuk mengendalikan respon dirinya agar sesuai dengan nilai, moral,
ekspektasi sosial, dan tujuan jangka panjang orang tersebut. Kapasitas tersebut
memampukan seseorang mengendalikan agresi atau perilaku sosial lainnya yang
merugikan, sehingga ia dapat hidup dan bekerja sama dalam sistem sosial
budaya yang ada serta memberikan manfaat yang bervariasi bagi lingkungan
sosialnya (DeWall, Baumeister, Stillman, & Gailliot, 2007).
Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa kontrol diri memiliki fungsi
mengontrol perilaku agar berdampak positif bagi kehidupan seseorang.
Penelitian tentang keuntungan kontrol diri yang dilakukan Tangney, Baumister,
dan Boone (2004) menunjukkan bahwa kontrol diri membuat seseorang
menyelesaikan tugas tepat waktu, mengurangi prokrastinasi, dan menjaga
distraksi emosional, sehingga meningkatkan performansi akademis. Penelitian
tersebut juga memprediksi kontrol diri yang tinggi akan mengurangi impuls
negatif, seperti keinginan makan yang berlebihan, penyalahgunaan alkohol, dan
penyalahgunaan narkoba. Seseorang dengan kontrol diri tinggi juga dilaporkan
mampu menyesuaikan diri lebih baik, sehingga lebih sedikit mengalami
simptom somatis, kompulsif, depresi, kecemasan, amarah, paranoid, dan
psikotis. Seseorang dengan kontrol diri yang tinggi menunjukkan kelekatan
aman, tingginya kebersamaan, dan kurangnya konflik keluarga, sehingga
berdampak pada hubungan interpersonal yang juga lebih baik (Tangney,
Baumeister, & Boone, 2004).
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Sebaliknya, Tochkov (2010) mengatakan bahwa kurangnya kontrol diri
disebut sebagai impulsivitas, yaitu ketidaksabaran untuk memuaskan keinginan
dirinya tanpa menunda lagi. Seseorang yang impulsif lebih memilih keuntungan
yang sedikit namun cepat daripada keuntungan besar di kemudian hari
(Tochkov, 2010). Kontrol diri yang tidak adekuat juga berhubungan dengan
perilaku bermasalah seperti kurang tekun, makan berlebihan, merokok,
kekerasan fisik, kriminalitas, kehamilan yang tidak diinginkan, serta
penyalahgunaan alkohol dan narkoba (Baumeister, Vohs, & Tice, 2007).
Tangney, Baumister, dan Boone (2004) mengatakan bahwa individu dengan
kontrol diri yang rendah mudah mengalami perasaan malu yang berlebihan,
sehingga meningkatkan pertahanan diri dan penolakan. Seseorang dengan
kontrol diri yang rendah juga menghasilkan pekerjaan akademik, kehidupan
sosial, penyesuaian diri, dan kehidupan emosional yang tidak menyenangkan
(Tangney, Baumeister, & Boone, 2004).
Melihat kelebihan dan kekurangan kontrol diri yang berdampak pada
beberapa aspek kehidupan, maka kontrol diri menjadi hal yang penting dimiliki
oleh manusia. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kemampuan individu
dalam kontrol diri ini berperan penting dalam mengendalikan impuls dan respon
terhadap provokasi (Baumeister, Vohs, & Tice, 2007). Hal itu menunjukkan
bahwa kontrol diri yang tinggi akan membuat seseorang mampu mengendalikan
impuls. Di sisi lain, seseorang yang kekurangan kontrol diri akan bertindak
secara impulsif. Impulsivitas inilah yang menjadi faktor penting pada perilaku
agresi (Deming & Lochman, 2008). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa
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kontrol diri yang rendah mampu memprediksi perilaku agresi pada masa remaja
dan transisi menuju dewasa (Morsünbül, 2015). Sebuah eksperimen
menunjukkan bahwa kontrol diri yang rendah menjadi memicu keinginan
berperilaku agresif, sebaliknya kontrol diri yang tinggi tidak memicu respon
agresif untuk merespon suatu provokasi (DeWall, Baumeister, Stillman, &
Gailliot, 2007). Penelitian terbaru juga masih menunjukkan bahwa kontrol diri
yang tinggi memiliki peran dalam menekan kecenderungan agresi seperti agresi
fisik dan verbal (Keatley, Allom, & Mullan, 2017).

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merumuskan masalah dalam
penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan antara kontrol diri dan agresi
elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa?

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara kontrol diri dan
agresi elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa.

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan
bagi ilmu Psikologi Klinis dan Psikologi Sosial yang berkaitan dengan
kontrol diri dan agresi elektronik.
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2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pengguna media sosial
pada masa transisi menuju dewasa untuk melakukan evaluasi terkait dengan
kontrol diri dan agresi elektronik. Penelitian ini juga diharapkan menjadi
acuan bagi aparat hukum dalam memberikan program pembinaan bagi para
pelaku agresi elektronik di media sosial yang melanggar UU ITE. Selain itu,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah
dalam rancangan perubahan UU ITE selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. AGRESI ELEKTRONIK
1. Definisi Agresi Elektronik
Agresi didefinisikan sebagai semua perilaku yang diarahkan pada orang
lain dengan maksud untuk menyakiti, dengan pelaku yang memiliki
keyakinan bahwa perilakunya akan menyakiti korban dan korban pun
termotivasi untuk menghindari perilaku itu (Anderson & Bushman, 2002).
Agresi elektronik adalah berbagai bentuk agresi yang dilakukan melalui
teknologi, seperti mengganggu dan menindas (mengejek, berbohong,
menyindir, berkata kasar, menyebarkan isu, membuat komentar yang agresif
dan mengancam) yang dilakukan melalui e-mail, chat room, SMS, situs
online (termasuk blog), gambar, dan rekaman yang diunggah ke situs online
atau dikirim melalui telepon seluler (David-Ferdon & Hertz, 2009).
Secara teknis, agresi elektronik dibedakan dari agresi secara langsung
karena alat yang digunakan oleh pelaku. Berbagai peneliti menggunakan
istilah yang berbeda (seperti electronic harassment, cyberaggression,
cyberbullying, dll) tanpa membedakan istilah yang digunakan (Pyżalski,
2012). Agresi elektronik merupakan istilah universal untuk menyebutkan
berbagai perilaku permusuhan yang dilakukan dengan bantuan teknologi atau
media komunikasi, termasuk istilah electronic bullying, cyberbullying,
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internet bullying, internet harassment, dan online harassment (David-Ferdon
& Hertz, 2007).
Istilah agresi elektronik muncul karena terdapat beberapa karakteristik
yang membedakannya dengan agresi secara langsung. Pyżalski (2011)
melakukan analisis pada tiga karakteristik yang dipersepsi sebagai atribut
agresi elektronik yaitu anonimitas, ketidaksengajaan, dan kontinuitas.
Anonimitas artinya hilangnya isyarat nonverbal dalam komunikasi verbal
yang dapat mengubah hal yang paling sederhana sekalipun menjadi masalah
serius. Ketidaksengajaan berarti pelaku yang tidak menyadari akan dampak
dari perilakunya karena tidak adanya reaksi emosi dari korbannya yang
berfungsi sebagai pengendali perilaku. Kontinuitas berarti bahwa agresi
elektronik menjadi fenomena yang dapat terjadi dan berdampak secara terus
menerus tanpa batas jarak dan waktu karena konten berbentuk agresi
elektronik akan tetap ada, mudah diperbanyak, dan mudah ditemukan.
Dari berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa agresi elektronik merupakan berbagai bentuk perilaku
yang mengganggu dan menindas orang lain menggunakan alat elektronik.

2. Tipe Agresi Elektronik
Mengacu pada definisi dari David-Ferdon & Hertz (2007), Bennett,
Guran, Ramos, & Margolin (2011) mengatakan bahwa agresi elektronik
memiliki empat tipe meliputi permusuhan, pengusikan, penghinaan, dan
pengucilan (Bennett, Guran, Ramos, & Margolin, 2011).
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a. Permusuhan (Hostility)
Permusuhan dalam agresi elektronik adalah berbagai bentuk
perilaku yang bermaksud mengekspresikan pesan yang menyakitkan dan
mengancam secara langsung kepada orang lain. Perilaku tersebut dapat
berupa pesan singkat atau status media sosial yang berniat menghina atau
mengancam orang lain.
b. Pengusikan (Intrusiveness)
Pengusikan dalam agresi elektronik adalah berbagai bentuk perilaku
yang menggunakan media elektronik untuk mengawasi, memeriksa, atau
memperdaya orang lain untuk mendapatkan informasi pribadi di internet.
Perilaku itu dapat berupa telepon atau pesan yang mengganggu,
mengancam, atau perilaku stalking, dan mencuri kata sandi orang lain serta
menggunakan akun orang lain untuk hal buruk.
c. Penghinaan (Humiliation)
Penghinaan dalam agresi elektronik adalah berbagai bentuk perilaku
yang mempublikasikan foto, video, atau komentar yang mempermalukan
atau menghina orang lain dalam media elektronik. Perilaku tersebut dapat
berupa unggahan video yang memalukan bagi orang lain, atau komentar
yang mengejek foto orang lain.
d. Pengucilan (Exclusion)
Pengucilan dalam agresi elektronik adalah berbagai bentuk perilaku
yang bertujuan menghilangkan atau memblokir seseorang dalam
komunikasi elektronik. Perilaku tersebut dapat berupa menghapus kontak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

15

orang lain, memblokir akun orang lain, atau melaporkan konten orang lain,
sehingga tidak terlihat lagi.
Dari berbagai tipe yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Bennett et
al. (2011), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat tipe agresi
elektronik. Keempat tipe tersebut adalah permusuhan, pengusikan,
penghinaan, dan pengucilan. Keempat tipe itu ditemukan oleh Bennett et al.
(2011) setelah melalui penyusunan item, diskusi tim peneliti, dan focus
groups bersama mahasiswa. Proses tersebut menunjukkan bahwa keempat
tipe agresi elektronik yang dikatakan oleh Bennett et al. (2011) merupakan
konstruk superordinat.
Terdapat dua jenis konstruk multidimensi yaitu konstruk superordinat
dan konstruk agregat. Edwards (2001) mengatakan bahwa konstruk
superordinat merupakan konstruk yang termanifestasi dalam berbagai
dimensi, sedangkan konstruk agregat berasal dari kombinasi dimensi yang
membentuknya.

Hal

tersebut

membuat

kedua

jenis

konstruk

itu

dioperasionalkan secara berbeda. Konstruk superordinat dioperasionalkan
dengan menjumlahkan skor seluruh dimensinya, sedangkan konstruk agregat
dioperasionalkan dengan menjumlahkan skor pada setiap dimensinya
(Edwards, 2001).
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B. KONTROL DIRI
1. Definisi dan Perkembangan Kontrol Diri
Penelitian tentang konsep awal kontrol diri telah dimulai pada bidang
ilmu psikologi sejak tahun 1977 dengan istilah efikasi diri. Bandura (1977)
mengatakan bahwa efikasi diri adalah keyakinan diri seseorang untuk
melakukan perilaku tertentu. Efikasi diri menentukan seseorang untuk
memunculkan perilaku tertentu (Bandura, 1977). Mengacu pada definisi
tersebut, Rosenbaum (1980) memperkenalkan istilah kontrol diri dan
mengoperasionalkan konsep awal tentang kontrol diri lewat skalanya SelfControl Schedule. Ia menganggap bahwa kontrol diri dapat dipelajari dan
perlu adanya keyakinan bahwa ia mengontrol perilakunya sendiri tanpa
bantuan dari luar dirinya (Rosenbaum, 1980). Hasil penelitian Rosebaum
(1980) menunjukkan bahwa kontrol diri berhubungan dengan internal locus
of control, yaitu kecenderungan seseorang menganggap penguatan atau hasil
dari perilaku berasal dari perilaku mereka sendiri dan karakteristik personal
(Rotter, 1990). Di masa ini, konsep awal kontrol diri merupakan bagian dari
internal locus of control.
Pada satu dekade setelahnya, Baumeister dan Heatherton (1996)
memulai penelitian yang mengacu pada konsep awal kontrol diri oleh
Bandura (1977) dengan istilah regulasi diri. Mereka menganalisis tiga aspek
dari kontrol diri dan mengatakan bahwa regulasi diri merupakan sumber daya
yang terbatas, misalnya ketika seseorang sedang kelelahan maka ia akan
mudah kehilangan regulasi diri. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa impuls
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yang muncul memiliki kekuatan, dan regulasi diri harus memiliki kekuatan
yang lebih besar agar individu dapat mengontrol dan menahan impuls
tersebut; hal itu juga yang membuat seseorang akan kesulitan meregulasi
beberapa impuls dalam satu waktu (Baumeister & Heatherton, 1996).
Pada penelitian selanjutnya, Baumeister (2002) mengatakan bahwa
kontrol diri dan regulasi diri mengacu pada hal yang sama, yaitu kapasitas
seseorang untuk mengendalikan perilaku dirinya yang muncul secara tibatiba dan mengganti perilaku tersebut dengan perilaku lain yang lebih sesuai.
Perilaku tersebut dapat berbentuk pikiran (menolak pikiran buruk dan
berusaha berkonsentrasi), mengubah emosi (melepaskan perasaan yang tidak
menyenangkan), meregulasi impuls (bertahan terhadap godaan), dan
meningkatkan performansi kerja (Baumeister, 2002). Kapasitas tersebut
memampukan individu untuk hidup dan bekerja bersama dalam sistem
budaya yang ada dan memberikan manfaat bagi semua manusia yang ada
dalam sistem tersebut (DeWall, Baumeister, Stillman, & Gailliot, 2007).
Penelitian selanjutnya yang lebih berfokus pada dampak kontrol diri
mendefinisikan istilah kontrol diri sebagai kemampuan untuk mengendalikan
dan mengubah respon diri, termasuk mencegah impuls perilaku yang tidak
diinginkan dan menahan diri untuk tidak melakukannya (Tangney,
Baumeister, & Boone, 2004). Hal itu membuat kontrol diri yang rendah
disebut sebagai impulsivitas dan ketidaksabaran seseorang untuk memuaskan
keinginan secepatnya (Tochkov, 2010).
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Baumeister, Vohs, dan Tice (2007) melihat kontrol diri merupakan
kapasitas manusia untuk mengendalikan respon terutama dalam fungsinya
untuk beradaptasi dengan norma ideal, moral, ekspektasi sosial, dan
pencapaian jangka panjang. Namun berbeda pada penelitian sebelumnya,
mereka mengatakan bahwa kontrol diri lebih mengacu pada perilaku yang
disadari dan membutuhkan usaha untuk melakukannya, sedangkan regulasi
diri lebih dipandang sebagai proses homeostatis seperti mempertahankan
suhu tubuh (Baumeister, Vohs, & Tice, 2007)
Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk
mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang
tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat
diterima oleh lingkungannya.

2. Aspek Kontrol Diri
Baumister (2002; 2013) mengatakan paling tidak terdapat tiga aspek
utama dalam kontrol diri. Standar-standar, pengawasan, dan kapasitas untuk
berubah, merupakan tiga aspek utama untuk mengendalikan perilaku
seseorang. Jika salah satu dari tiga aspek itu hilang, maka akan berakibat pada
berkurangnya kontrol diri (Baumeister, 2002).
a. Standar-standar (Standards)
Standar-standar mengacu pada adanya tujuan-tujuan, persepsipersepsi ideal, norma-norma yang ada, dan pedoman lainnya yang akan
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menentukan secara spesifik respon perilaku yang diinginkan. Standarstandar tersebut biasanya sesuai dan tidak berkonflik dengan lingkungan
sosialnya. Seseorang yang memiliki standar-standar dan tidak berkonflik
dengan lingkungan sosialnya mengetahui secara pasti apa yang ia
inginkan, sehingga tidak akan mudah jatuh pada perilaku impulsif. Orang
tersebut akan berusaha mengendalikan perilakunya untuk mengejar
standar-standar yang tinggi dan sesuai dengan lingkungannya. Hal yang
berbeda akan terjadi jika seseorang tidak memiliki standar-standar. Ia akan
mudah mengikuti impuls yang muncul dalam dirinya tanpa ada kemauan
untuk mengendalikan keinginan tersebut karena ia tidak memiliki tujuantujuan, persepsi ideal, norma-norma, atau standar yang ada. Begitu pula
ketika individu memiliki standar-standar, namun terdapat konflik antara
standar diri dan standar lingkungan sosialnya. Standar diri yang berkonflik
dengan standar lingkungan sosial akan membuat tujuan seseorang menjadi
tidak jelas.
b. Pengawasan (Monitoring)
Pengawasan

mengacu

pada

bagaimana

seseorang menjaga

perilakunya sesuai dengan standar-standar yang telah ia miliki. Seseorang
yang memiliki

pengawasan

terhadap

perilakunya

akan

mampu

memperkirakan secara tepat konsekuensi dari perilaku yang ia lakukan.
Seseorang yang kehilangan acuan, lupa akan standar-standar yang telah ia
miliki, atau tidak tepat dalam memperkirakan konsekuensi dari
perilakunya, akan menurunkan kontrol diri dan jatuh dalam perilaku
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impulsif. Salah satu hal yang mampu membuat seseorang melepaskan
pengawasan terhadap perilakunya adalah konsumsi alkohol. Seseorang
yang mabuk alkohol akan berhenti mengawasi perilakunya dari
menghabiskan uang, makan-makan, merokok, bahkan untuk minum lagi.
c. Kapasitas Untuk Berubah (Capacity to Change)
Kapasitas untuk berubah merupakan aspek yang penting dari kedua
aspek sebelumnya. Kapasitas ini mengacu pada kemampuan untuk
mengumpulan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengganti atau
membatasi perilaku yang tidak sesuai. Tanpa kapasitas untuk berubah,
maka kedua aspek sebelumnya tidak berarti. Walaupun seseorang
memiliki standar-standar dan pengawasan yang tinggi, namun jika ia tidak
mampu melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya,
maka dapat dikatakan bahwa kontrol dirinya menurun.
Dari aspek-aspek yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa kontrol diri terdiri dari tiga aspek yaitu adanya standarstandar, pengawasan, dan kapasitas untuk berubah. Standar-standar mengacu
pada adanya tujuan, ideal, norma, dan pedoman yang dimilikinya.
Pengawasan mengacu pada kesadaran seseorang untuk memperhatikan
perilakunya dalam rangka mencapai standar-standar yang ia miliki. Kapasitas
untuk berubah mengacu pada pengumpulan kekuatan untuk mengganti atau
membatasi perilaku yang tidak sesuai dengan tujuannya. Ketiga aspek
tersebut membentuk kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol diri.
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3. Dampak Kontrol Diri
Penelitian yang dilakukan oleh Tangney, Baumister, dan Boone (2004)
menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kontrol diri yang tinggi juga
memiliki IPK yang lebih baik daripada seseorang yang memiliki kontrol diri
rendah. Hal itu terjadi karena kontrol diri membuat seseorang memiliki
kedisiplinan diri dan menghindari prokrastinasi, sehingga berdampak pada
peningkatan performansi akademis maupun performansi kerja.
Kontrol diri juga memiliki kontribusi terhadap pengendalian impuls.
Seseorang yang memiliki kontrol diri rendah akan mudah berperilaku
impulsif dan difungsional (Tangney, Baumeister, & Boone, 2004). Tochkov
(2010) juga menyebutkan bahwa kurangnya kontrol diri ini disebut
impulsivitas,

yaitu

ketidaksabaran

seseorang

untuk

memuaskan

keinginannya. Seseorang yang impulsif akan lebih memilih penghargaan
yang kecil namun langsung dapat diterima daripada penghargaan yang besar
namun tidak langsung diberikan. Kurangnya kontrol diri menyebabkan
berbagai perilaku bermasalah seperti perilaku makan berlebihan, konsumsi
alkohol, diskriminasi, dan kekerasan (Baumeister, Vohs, & Tice, 2007).
Seseorang yang memiliki kontrol diri akan mampu melakukan
penyesuaian psikologis, memiliki harga diri, dan stabilitas harga diri. Kontrol
diri yang rendah berhubungan dengan kecemasan, permusuhan, kemarahan,
ketakutan, dan pikiran paranoid. Kontrol diri juga berhubungan dengan
penghargaan diri dan kemampuan untuk mempertahankan harga diri
(Tangney, Baumeister, & Boone, 2004).
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Kontrol diri yang tinggi juga berkorelasi dengan hubungan
interpersonal yang lebih baik dibandingkan seseorang dengan kontrol diri
rendah. Hal ini terindikasi dari keakraban keluarga yang tinggi dan konflik
keluarga yang rendah pada orang dengan kontrol diri tinggi. Selain itu, orang
dengan kontrol diri tinggi lebih memiliki kelekatan aman dan tingkat empati
yang optimal (Tangney, Baumeister, & Boone, 2004).
Penelitian yang dilakukan oleh Denson, DeWall, dan Finkel (2012)
menunjukkan bahwa kontrol diri menjadi salah satu hal yang menghambat
perilaku agresi. Penelitian tersebut mengulas hasil penelitian-penelitian
sebelumnya tentang mekanisme kontrol diri dan hubungannya dengan agresi.
Dari hasil ulasan tersebut disimpulkan bahwa mengurangi kontrol diri akan
meningkatkan agresi, dan meningkatkan kontrol diri akan mengurangi agresi
(Denson, DeWall, & Finkel, 2012).
Dari dampak-dampak yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan
berdampak pada peningkatan performansi kerja, pengendalian impuls yang
baik, penyesuaian dan stabilitas harga diri, hubungan interpersonal yang baik,
dan kurangnya perilaku agresi. Pada sisi lain, kontrol diri yang rendah akan
berdampak

pada

penurunan

performansi

kerja,

impulsivitas,

ketidakmampuan melakukan penyesuaian psikologis, stabilitas harga diri
yang rendah, kurangnya hubungan interpersonal, dan meningkatnya perilaku
agresi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

23

C. MEDIA SOSIAL
Jalonen (2014) mendefinisikan media sosial secara bebas mengacu pada
alat interaksi antar manusia yang memampukan penggunanya membuat,
membagikan, dan bertukar informasi dalam jaringan. Ia mengatakan bahwa
tidak ada suatu definisi yang tepat dan dapat diterima secara universal tentang
media sosial (Jalonen, 2014). Namun pada penelitian yang lebih baru, Carr &
Hayes (2015) membuat sebuah definisi baru tentang media sosial yang tepat dan
dapat dipakai sebagai definisi jangka panjang. Media sosial didefinisikan
sebagai saluran komunikasi masspersonal berbasis internet, terarah, dan
konstan, untuk memfasilitasi interaksi persepsi dan pengambilan nilai dari
konten yang dihasilkan oleh para penggunanya (Carr & Hayes, 2015).
Komunikasi masspersonal menggambarkan komunikasi yang dilakukan dalam
konteks interpersonal dan massal (broadcast), seperti ketika seorang individu
menggunakan saluran yang secara tradisional dikaitkan dengan komunikasi
massal untuk menyampaikan pesan yang pada dasarnya bersifat interpersonal,
misalnya menelepon ke program radio untuk mengucapkan selamat ulang tahun
kepada teman (Smock, Ellison, Lampe, & Wohn, 2011). Komunikasi
masspersonal jarang terjadi diluar konteks media sosial (seperti lamaran
pernikahan di billboard) karena fitur yang terdapat di media sosial mudah
diakses bagi pengguna untuk terlibat dalam komunikasi masspersonal.
Terdapat berbagai macam media sosial yang saat ini tersedia di internet.
Beberapa media sosial yang populer adalah Facebook, Twitter, Instagram,
Whatsapp, LINE, Youtube, dan lainnya (Kemp, 2017). Media sosial tersebut
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dapat diakses dari berbagai perangkat elektronik berbasis komputer yang
terhubung ke internet lewat aplikasi peramban, contohnya seperti Mozilla
Firefox, Google Chrome, atau Apple Safari. Namun Carr dan Hayes (2015)
mengatakan bahwa perkembangan telepon pintar dan perangkat bergerak
lainnya seperti tablet komputer mampu memfasilitasi akses ke media sosial
secara lebih cepat lewat adanya aplikasi independen dari media sosial tanpa
membutuhkan peramban. Perkembangan ini membuat pengguna media sosial
jarang mengakses menggunakan dekstop atau laptop (Carr & Hayes, 2015).
Dalam perannya sebagai alat komunikasi, Jalonen (2014) mengungkapkan
bahwa media sosial memiliki beberapa fungsi. Banyak media sosial yang
mampu menyediakan dua atau lebih fungsi-fungsi yang ada. Fungsi-fungsi yang
dipaparkan yaitu: Media Komunikasi (media untuk membagikan, menyimpan,
dan mempublikasikan konten, berdiskusi, menyatakan pendapat, dan
mempengaruhi orang lain); Media Kolaborasi (tempat untuk menyatukan konten
bersama dan menyunting tanpa batasan jarak dan waktu); Media Penghubung
(media bagi seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi
dengan orang lain dalam suatu komunitas, dan membuat dunia virtual); Media
Pelengkap (media untuk melengkapi konten dengan mendeskripsikan,
menambah

dan

menyaring

informasi,

mencantumkan

konten,

dan

memperlihatkan hubungan antar konten); dan Media Penggabung (media untuk
menggabungkan dan menyamakan konten dari sumber yang berbeda dan
bermanfaat bagi seluruh pengguna media sosial).
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Dari pemaparan tentang media sosial, dapat disimpulkan bahwa media
sosial adalah alat komunikasi masspersonal yang memfasilitasi interaksi
persepsi dan nilai dalam bentuk konten berisi informasi dari para penggunanya
secara luas ataupun pribadi dalam suatu jaringan. Media sosial berdasarkan
jenisnya berfungsi sebagai media komunikasi, media kolaborasi, media
penghubung, media pelengkap, dan media penggabung. Suatu media sosial dapat
memiliki lebih dari satu fungsi tersebut.

D. MASA TRANSISI MENUJU DEWASA
Emerging Adulthood atau masa transisi menuju dewasa merupakan teori
yang dipelopori oleh Arnett (2000) untuk menunjukkan tahap perkembangan
pada masa remaja akhir hingga lewat usia dua puluh dan memasuki masa dewasa
awal yang difokuskan pada usia 18-25 tahun. Secara teoritik dan empirik, masa
transisi menuju dewasa dibedakan dari masa remaja dan masa dewasa awal
dalam hal peran sosial dan ekspektasi norma yang ada (Arnett, 2000). Masa
transisi menuju dewasa muncul karena masyarakat terindustrialisasi dalam 50
tahun terakhir yang membuat perbedaan pada kehidupan orang muda: partisipasi
yang luas pada pendidikan tinggi; toleransi yang tinggi pada pasangan pranikah
yang berhubungan seksual dan tinggal serumah; dan mundurnya masa dimana
seseorang mulai menikah lalu membangun keluarga (Arnett, 2007). Hal tersebut
kemudian memunculkan periode waktu yang baru diantara masa remaja dan
masa dewasa dalam masa perkembangan tradisional, yang disebut sebagai masa
transisi menuju dewasa.
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Arnett (2000) mengatakan bahwa pada masa transisi menuju dewasa,
seseorang melepaskan ketergantungannya pada orang tua di masa kanak-kanak
dan remaja, namun belum memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa. Hal
ini membuat seseorang dalam masa transisi menuju dewasa seringkali mencoba
menjelajah berbagai kemungkinan akan arah hidup dalam pekerjaan, cinta, dan
pandangan terhadap dunia tanpa menentukan arah masa depan secara pasti
(Arnett, 2000). Pembentukan identitas menjadi tugas perkembangan utama yang
penting pada masa ini dan membuat seseorang lebih memungkinkan untuk
memunculkan perilaku berisiko daripada masa remaja (Morsünbül, 2015). Pada
periode waktu ini, seseorang mengalami dinamika maju-mundur antara
dependensi dan independensi lewat adanya kebebasan untuk mendapatkan
pekerjaan, mengatur keuangan dan tempat tinggal secara mandiri, serta menjadi
orang tua, dengan kecepatan yang berbeda-beda (Galambos, Barker, & Krahn,
2006). Hasil penelitian Galambos et al. (2006) menunjukkan bahwa seseorang
pada masa ini mengalami peningkatan kesejahteraan psikologis dan harga diri,
serta berkurangnya simptom depresif dan ekspresi kemarahan.
Dari berbagai pemaparan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan
bahwa masa transisi menuju dewasa adalah masa perkembangan manusia di usia
18-25 tahun yang memiliki tugas pembentukan identitas dan berada dalam
proses eksplorasi kemungkinan arah hidup dalam pekerjaan, cinta, dan
pandangan terhadap dunia sebelum menentukan arah masa depan secara pasti.
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E. DINAMIKA HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DAN AGRESI
ELEKTRONIK PADA PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI MASA
TRANSISI MENUJU DEWASA
Manusia seringkali dikatakan sebagai makhluk sosial karena ia bertahan
hidup dalam kelompok-kelompok sosial dan berinteraksi dengan manusia lain
dalam kelompok tersebut. Agar interaksi tersebut dapat berlangsung secara baik
dan berdampak positif, maka manusia perlu mengendalikan perilakunya,
sehingga dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Kemampuan seseorang untuk
mengendalikan perilakunya secara sadar agar sesuai standar diri dan
lingkungannya disebut sebagai kontrol diri (Rothbaum et al., 1982; DeWall et
al., 2007; Baumeister et al., 2007; Denson et al., 2012).
Terdapat tiga aspek yang membentuk kontrol diri, yaitu adanya standarstandar yang jelas dan sesuai dengan lingkungan sosialnya, pengawasan
terhadap perilakunya agar sesuai standar-standar, serta kemampuan untuk
mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengganti atau membatasi
perilaku yang tidak sesuai dengan standar-standar (Baumeister, 2002; 2013).
Aspek-aspek tersebut kemudian membentuk perilaku seseorang agar
interaksinya dengan orang lain berdampak positif dan sesuai dengan standarstandar yang ada dalam lingkungan sosialnya.
Interaksi dengan orang lain tersebut dapat terjadi melalui berbagai media,
termasuk media komunikasi online. Salah satu media komunikasi online yang
saat ini terus berkembang (Kemp, 2017) untuk memfasilitasi interaksi antar
manusia adalah media sosial. Media sosial menjadi saluran komunikasi online
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berbentuk masspersonal untuk memfasilitasi interaksi persepsi dan pengambilan
nilai dari konten yang dihasilkan antar penggunanya (Carr & Hayes, 2015).
Lewat berbagai fungsinya, media sosial mampu menghubungkan penggunanya
secara lebih cepat dan mudah.
Pengguna media sosial memiliki rentang usia yang bervariasi. Namun,
salah satu media sosial yang paling aktif digunakan yaitu Facebook melaporkan
bahwa mayoritas pengguna media sosial di Indonesia berusia 18-24 tahun
(Kemp, 2017). Usia tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna berada
pada masa perkembangan transisi menuju dewasa. Pada masa itu, seseorang
akan menjelajahi berbagai kemungkinan akan arah hidup dalam pekerjaan, cinta,
dan pandangan terhadap dunia sebelum menentukan arah masa depan secara
pasti (Arnett, 2000). Seseorang pada masa transisi menuju dewasa mencoba
mengeksplorasi identitas, sehingga rentan untuk melakukan perilaku berisiko
(Morsünbül, 2015).
Salah satu perilaku berisiko yang rentan dilakukan di media sosial adalah
agresi. Kurangnya kontrol diri menjadi faktor utama yang paling berkontribusi
terhadap berbagai bentuk perilaku agresi (DeWall et al., 2011). Salah satu
dampak positif dari kontrol diri yang baik adalah berkurangnya perilaku agresi
(Denson et al., 2012). Perilaku agresi di media sosial dapat disebut sebagai agresi
elektronik, yaitu perilaku yang mengganggu dan menindas menggunakan alat
elektronik (David-Ferdon & Hertz, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh
Kellerman et al. (2013) mengindikasikan bahwa agresi elektronik umum terjadi
pada masa transisi menuju dewasa dan tidak dapat diabaikan. Agresi tersebut
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dimotivasi adanya rasa iri, pertahanan diri, privasi, keinginan membuat lelucon,
dan berusaha untuk melucu (Kellerman et al., 2013).
Seseorang dengan kontrol diri yang tinggi memiliki standar-standar
tentang tujuan, norma, ide, dan persepsi yang jelas dan sesuai dengan
lingkungannya (Baumeister, 2002; 2013). Hal itu membuat seseorang dengan
kontrol diri yang tinggi akan menetapkan standar-standar konten yang sesuai
dengan pengguna media sosial lainnya. Seseorang dengan kontrol diri yang
tinggi juga harus memiliki pengawasan yang baik terhadap perilaku-perilaku
yang akan muncul dan mengawasi perilakunya secara konstan, sehingga mampu
memperhitungkan secara tepat konsekuensi dari perilakunya (Baumeister,
2002). Aspek ini membuat individu dengan kontrol diri yang tinggi
memperhatikan dan memikirkan konsekuensi dari konten yang akan ia unggah.
Selain itu, seseorang dengan kontrol diri yang tinggi juga harus memiliki
kapasitas untuk berubah (Baumeister, 2002). Hal ini membuat seseorang dengan
kontrol diri yang tinggi memiliki kemampuan untuk berani membatasi atau
merubah konten yang tidak sesuai dengan standar-standar yang ada. Dari
pemaparan tersebut, maka terlihat bahwa ketiga aspek kontrol diri yang tinggi
membuat individu cenderung kurang melakukan agresi elektronik.
Hal yang sebaliknya terjadi ketika seseorang memiliki kontrol diri yang
rendah. Tidak adanya standar-standar yang sesuai dengan lingkungan sosialnya
dalam berinteraksi dengan orang lain membuat seseorang mudah berperilaku
impulsif (Baumeister, 2002). Hal ini membuat seseorang mudah mengunggah
konten menurut apa yang ia anggap benar tanpa mempedulikan pengguna media
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sosial lainnya. Kontrol diri yang rendah juga membuat individu memiliki
pengawasan yang buruk juga dan tidak mampu memperkirakan secara tepat akan
konsekuensi dari perilakunya, sehingga lepas kendali (Baumeister, 2002). Tidak
adanya standar-standar yang sesuai dengan pengguna media sosial lainnya
membuat seseorang tidak memiliki motivasi dan tujuan yang jelas untuk
mengawasi perilakunya. Selain itu, rendahnya kontrol diri membuat seseorang
tidak memiliki kapasitas untuk berubah (Baumeister, 2013). Hal ini membuat
seseorang tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk mengganti ataupun
membatasi konten yang tidak sesuai standar-standar di media sosial dan hasil
dari pengawasan yang buruk. Dari pemaparan tersebut, maka kontrol diri yang
rendah akan membuat individu cenderung melakukan agresi elektronik.
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F. SKEMA HUBUNGAN KONTROL DIRI DAN AGRESI ELEKTRONIK

Kontrol Diri

Tinggi

Rendah

Individu memiliki standar yang
jelas dan sesuai dengan
lingkungan sosialnya

Individu tidak memiliki standar
yang jelas dan tidak sesuai
dengan lingkungan sosialnya

Individu memiliki pengawasan
yang baik pada perilakunya

Individu memiliki pengawasan
yang buruk pada perilakunya

Individu memiliki kapasitas
untuk berubah yang tinggi

Individu memiliki kapasitas
untuk berubah yang rendah

Individu memiliki standar-standar
pada konten di media sosial

Individu tidak memiliki standarstandar pada konten di media sosial

Individu mengawasi konten dan
konsekuensi yang timbul dari
konten yang ia unggah

Individu mengabaikan konten dan
konsekuensi yang timbul dari
konten yang ia unggah

Individu mampu membatasi dan
merubah konten yang tidak sesuai
standar yang ada

Individu kesulitan membatasi dan
merubah konten yang tidak sesuai
standar yang ada

Agresi
Elektronik
Rendah

Agresi
Elektronik
Tinggi
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G. HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan dinamika hubungan antar variabel yang telah dipaparkan
sebelumnya, maka peneliti menarik hipotesis penelitian yaitu:
1. Hipotesis Mayor
Kontrol diri berhubungan secara negatif dengan agresi elektronik pada
pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa. Semakin tinggi
kontrol diri maka semakin rendah agresi elektronik pada pengguna media
sosial di masa transisi menuju dewasa. Sebaliknya, semakin rendah kontrol
diri maka semakin tinggi agresi elektronik pada pengguna media sosial di
masa transisi menuju dewasa.
2. Hipotesis Minor
Kontrol diri berhubungan secara negatif dengan setiap tipe agresi
elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa.
Semakin tinggi kontrol diri, maka semakin rendah setiap tipe agresi
elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa.
Sebaliknya, semakin rendah kontrol diri, maka semakin tinggi setiap tipe
agresi elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju
dewasa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian, maka penelitian ini
menggunakan penelitian kuantitatif korelasional. Creswell (2014) mengatakan
bahwa dalam penelitian kuantitatif korelasional, peneliti menggunakan statistik
korelasional untuk mendeskripsikan dan mengukur tingkat atau taraf hubungan
skor antara dua atau lebih variabel.

B. IDENTIFIKASI VARIABEL
1. Variabel bebas
Variabel bebas adalah atribut dari individu atau kelompok yang
menyebabkan, mendahului, atau mempengaruhi hasil (Creswell, 2014).
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kontrol diri.
2. Variabel tergantung
Variabel tergantung adalah atribut dari individu atau kelompok yang
bergantung pada variabel bebas, atau hasil dari pengaruh variabel bebas
(Creswell, 2014). Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah agresi
elektronik.

33
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C. DEFINISI OPERASIONAL
Definisi operasional adalah definisi dari variabel yang ditulis pada tingkat
operasional dan praktis serta dapat diterapkan dengan bahasa yang spesifik untuk
memahami hubungan antar variabel (Creswell, 2014). Dua variabel yang diteliti
dalam penelitian ini adalah kontrol diri dan agresi elektronik
1. Kontrol Diri
Kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan
dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan
orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh
lingkungannya. Kontrol diri akan diukur menggunakan skala kontrol diri
yang disusun berdasarkan ketiga aspek kontrol diri yaitu standar-standar,
pengawasan, dan kapasitas untuk berubah. Kontrol diri dapat dilihat dari skor
yang diperoleh dari skala kontrol diri tersebut. Semakin tinggi skor total yang
diperoleh individu dari skala kontrol diri, maka semakin tinggi kontrol diri
individu. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh individu dari
skala kontrol diri, maka semakin rendah kontrol diri individu.
2. Agresi Elektronik
Agresi elektronik adalah berbagai bentuk perilaku yang mengganggu
dan menindas orang lain menggunakan alat elektronik. Agresi elektronik akan
diukur menggunakan skala agresi elektronik yang disusun berdasarkan
keempat tipe agresi elektronik yaitu permusuhan, pengusikan, penghinaan,
dan pengucilan. Agresi elektronik dapat dilihat dari skor total yang diperoleh
dari skala agresi elektonik tersebut. Semakin tinggi skor total yang diperoleh
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individu dari skala agresi elektronik, maka semakin tinggi agresi elektronik
individu. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh individu dari
skala agresi elektronik, maka semakin rendah agresi elektronik individu.

D. SUBJEK PENELITIAN
Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna aktif media sosial yang
berada pada masa transisi menuju dewasa, yaitu berusia 18-25 tahun. Subjek
penelitian ini dipilih dengan cara nonprobability sampling karena tidak ada
jaminan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk
terpilih menjadi anggota sampel, sehingga menghasilkan jenis sampel yang
disebut samples of convenience (Supratiknya, 2014). Secara lebih spesifik,
teknik convenience sampling adalah pengambilan sampel dari subjek yang dapat
dengan mudah diakses peneliti tanpa mempertimbangkan keterwakilan subjek
terhadap populasi (Clark-Carter, 2010).

E. METODE PENGUMPULAN DATA
Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data
adalah penyebaran skala. Metode penskalaan yang digunakan adalah skala
Likert. Skala Likert merupakan metode penskalaan yang cukup sederhana
dengan adanya pernyataan-pernyataan favorable dan unfavorable lalu subjek
diminta untuk menyatakan kesetujuan-ketidaksetujuan dalam sebuah kontinum
yang terdiri atas lima respon yaitu: sangat setuju, setuju, tidak tahu/netral, tidak
setuju, dan sangat tidak setuju (Supratiknya, 2014). Namun dalam
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perkembangannya, terdapat modifikasi terhadap skala Likert yaitu: penggunaan
jumlah genap opsi jawaban agar tidak ada kesempatan bagi subjek memilih
jawaban netral; dan format pernyataan berupa melengkapi kalimat (Supratiknya,
2014). Penelitian ini berencana menggunakan modifikasi skala Likert dalam hal
opsi jawaban genap guna menghindari kecenderungan central tendency effect
atau kecenderungan memilih jawaban netral oleh subjek yang defensif, raguragu, atau tidak bersedia mengerjakan skala dengan serius, sehingga dapat
mengancam validitas item tes (Supratiknya, 2014). Pemberian skor pada
pernyataan favorable dan unfavorable dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Pemberian nilai skor Skala Likert
Sangat
Setuju (SS)
Favorable
4
Unfavorable
1
Skor Item

Setuju (S)
3
2

Tidak
setuju (TS)
2
3

Sangat tidak
setuju (STS)
1
4

Penelitian ini akan menggunakan dua skala, yaitu skala kontrol diri dan
skala agresi elektronik. Skala dari masing-masing variabel penelitian ini adalah:
1. Skala Kontrol Diri
Skala kontrol diri akan disusun berdasarkan aspek dari kontrol diri yang
diungkapkan oleh Baumeister (2002; 2013), yaitu:
a. Standar-standar
b. Pengawasan
c. Kapasitas untuk Berubah
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Tabel. 2
Blueprint Skala Kontrol Diri
Aspek

Standarstandar

Pengawasan

Kapasitas
Untuk
Berubah

Indikator
Adanya tujuan, persepsi ideal,
norma, dan pedoman sosial
lainnya yang tidak berkonflik
dengan lingkungan sosialnya
Menjaga perilaku sesuai
dengan standar yang ada dan
memperkirakan secara tepat
konsekuensi perilaku
Mengganti atau membatasi
perilaku yang tidak sesuai
standar-standar yang ada

Favorable Unfavorable

7

7

7

7

7

7

Tabel. 3
Distribusi Item Skala Kontrol Diri Sebelum Try Out
Aspek
Standarstandar
Pengawasan
Kapasitas
Untuk Berubah
Total

Item
Favorable
34, 4, 1, 30,
41, 18, 7
17, 40, 6, 10,
12, 11, 9
37, 8, 38, 13,
2, 36, 33
21

Item
Jumlah
Unfavorable
31, 19, 32, 20,
14
21, 27, 35
28, 29, 42, 23,
14
25, 5, 3
39, 16, 26, 24,
14
22, 15, 14
21
42

Persentase
33,33%
33,33%
33,33%
100%

2. Skala Agresi Elektronik
Skala agresi elektronik akan disusun berdasarkan empat tipe agresi
elektronik yang juga digunakan oleh Bennett et al. (2011) dan Kellerman et
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al. (2013) untuk menyusun kuisioner tentang agresi elektronik. Keempat tipe
tersebut adalah:
a. Permusuhan
b. Pengusikan
c. Penghinaan
d. Pengucilan

Tabel. 4
Blueprint Skala Agresi Elektronik
Aspek

Permusuhan

Pengusikan

Penghinaan

Pengucilan

Indikator
Perilaku mengunggah konten
yang mengekspresikan pesan
menyakitkan dan mengancam
langsung kepada orang lain di
media sosial
Perilaku yang mengawasi,
memeriksa, atau memperdaya
akun media sosial orang lain
untuk mendapatkan informasi
pribadi di internet dan
melakukan hal buruk
Perilaku mengunggah gambar,
rekaman, atau komentar di
media sosial yang
mempermalukan atau
menghina orang lain di
hadapan massa atau publik
Perilaku yang bertujuan
memblokir atau menghilangkan

Favorable Unfavorable

6

6

6

6

6

6

6

6
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komunikasi dengan akun media
sosial orang lain

Tabel. 5
Distribusi Item Skala Agresi Elektronik Sebelum Try Out
Tipe
Permusuhan
Pengusikan
Penghinaan
Pengucilan
Total

Item Favorable
14, 30, 35, 6, 12,
15
41, 38, 13, 7, 4,
40
39, 37, 11, 48, 16,
25
3, 19, 28, 20, 33,
9
24

Item
Jumlah Presentase
Unfavorable
31, 26, 29, 22,
12
25%
23, 42
24, 18, 21, 46,
12
25%
8, 45
5, 1, 27, 10,
12
25%
44, 2
17, 34, 47, 43,
12
25%
36, 32
24
48
100%

F. MUTU ALAT UKUR
1. Validitas
Supratiknya (2014) mengatakan bahwa validitas adalah kualitas
esensial yang menunjukkan sejauh mana suatu tes sungguh-sungguh
mengukur atribut psikologis yang hendak diukurnya. Validitas juga mengacu
pada sejauh mana atribut yang diukur peneliti banar-benar mengukur atribut
tersebut (Clark-Carter, 2010). Pengujian validitas pada alat ukur penelitian
ini menggunakan jenis validitas isi yang mengacu pada taraf sejauh mana
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unsur-unsur instrumen asesmen relevan dan mencerminkan konstruk sasaran
(Supratiknya, 2014).
Salah satu cara untuk mengukur validitas isi adalah penilaian pakar atau
ahli terhadap kesesuaian antara bagian-bagian tes dan konstruk yang diukur
oleh suatu tes melalui analisis logis atau empiris (Supratiknya, 2014). Hal itu
mengacu pada tema-tema, pilihan kata, bentuk item, tugas, atau pertanyaan
yang digunakan dalam tes. Validitas isi diselidiki dengan bantuan dari dosen
pembimbing sebagai ahli.

2. Seleksi Item
Seleksi item dilakukan menggunakan indeks yang dihasilkan dari
korelasi item-total. Seleksi item dilakukan dengan uji coba (try out) pada
kedua skala penelitian kemudian menghitung korelasi skor antara item
dengan skor total skala menggunakan Pearson’s product moment correlation.
Semakin tinggi nilai korelasi item-total maka semakin baik itemnya
(Supratiknya, 2014). Nilai korelasi item-total yang baik adalah rit ≥ 0,40
(Gliem & Gliem, 2003). Namun, skala juga dipandang memuaskan jika
terdapat 20-30 item dengan daya diskriminasi item minimal rit ≥ 0,20 (Kline,
1986 dalam Supratiknya, 2014). Uji coba dilaksanakan pada tanggal 26 Mei
2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dengan responden sejumlah 83
orang. Penghitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows
versi 21. Berikut merupakan hasil seleksi item pada kedua variabel.
a. Skala Kontrol Diri
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Pada skala kontrol diri, terdapat beberapa item yang memiliki rit <
0,40 sehingga peneliti menggugurkan item tersebut. Peneliti juga
menggugurkan item pada aspek standar-standar dan aspek pengawasan,
sehingga komposisi setiap aspek pada skala kontrol diri seimbang.

Tabel. 6
Distribusi Item Skala Kontrol Diri Setelah Seleksi Item
Aspek

Item
Favorable

Standarstandar

34, (4), 1*,
30, 41*, 18, 7

Pengawasan

17*, 40, 6*,
10, 12, 11,
(9)

Item
Unfavorable
31, 19, 32,
20*, (21), 27,
35
28, 29, 42, 23,
25, 5*, 3*

Jumlah Persentase

9

33,33%

9

33,33%

Kapasitas
37, 8*, 38,
39*, 16*, 26*,
Untuk
9
33,33%
13, 2, 36*, 33 24, 22, 15, 14
Berubah
Total
13
14
27
100%
* : item yang gugur
() : item yang sengaja digugurkan

b. Skala Agresi Elektronik
Pada skala agresi elektronik, terdapat banyak item yang gugur
karena memiliki rit ≤ 0,40. Hanya terdapat 12 item yang lolos seleksi dan
pada tipe pengucilan seluruh itemnya gugur.
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Tabel. 7
Distribusi Item Skala Agresi Elektronik Setelah Seleksi Item
Berdasarkan Total Skala Agresi Elektronik (rit ≥ 0,40)
Tipe
Permusuhan
Pengusikan
Penghinaan
Pengucilan
Total

Item
Favorable
14, 30, 35*, 6,
12, 15
41, 38*, 13*,
7, 4*, 40*
39, 37*, 11,
48, 16, 25*
3*, 19*, 28*,
20*, 33*, 9*
11

Item
Unfavorable
31*, 26*, 29*,
22*, 23*, 42*
24*, 18*, 21*,
46*, 8, 45*
5*, 1*, 27*,
10*, 44*, 2*
17*, 34*, 47*,
43*, 36*, 32*
1

Jumlah Presentase
5

41,7%

3

25,0%

4

33,3%

0

0,0%

12

100%

Melihat banyaknya item yang gugur karena memiliki rit < 0,40 maka
peneliti mencoba menurunkan standar minimal korelasi item-total menjadi
rit ≥ 0,20. Meskipun menggunakan standar minimal, jumlah item pada tipe
pengucilan tetap sulit untuk dipertahankan karena memiliki rit < 0,20.
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Tabel. 8
Distribusi Item Skala Agresi Elektronik Setelah Seleksi Item
Berdasarkan Total Skala Agresi Elektronik (rit ≥ 0,20)
Item
Favorable
14, 30, 35*, 6,
Permusuhan
12, 15
41, 38*, 13, 7,
Pengusikan
4, 40
39, 37, 11, 48,
Penghinaan
16, 25
3, 19*, 28*,
Pengucilan
20*, 33*, 9*
Total
17
* : item yang gugur
Tipe

Item
Unfavorable
31*, 26*, 29,
22, 23, 42
24*, 18*, 21*,
46*, 8, 45
5, 1*, 27, 10,
44*, 2*
17*, 34*, 47,
43*, 36*, 32*
10

Jumlah Presentase
9

33,3%

7

25,9%

9

33,3%

2

7,4%

27

100%

Melihat banyaknya item yang gugur pada tipe pengucilan, maka
peneliti mencoba melakukan seleksi item menggunakan analisis item pada
skala multidimensi (Widhiarso, 2010). Menggunakan metode analisis item
pada skala multidimensi, berarti peneliti melakukan seleksi item
berdasarkan total setiap tipe agresi elektronik. Hasilnya terdapat beberapa
item dari keempat tipe agresi elektronik yang gugur namun jumlah item di
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setiap tipe terjaga. Seleksi terus dilakukan hingga item-item dalam setiap
tipe agresi elektronik memiliki rit ≥ 0,20. Beberapa item juga sengaja
digugurkan untuk menjaga komposisi jumlah item pada setiap tipe agresi
elektronik.

Tabel. 9
Distribusi Item Skala Agresi Elektronik Setelah Seleksi Item
Berdasarkan Total Setiap Tipe Agresi Elektronik (rit ≥ 0,20)
Item
Favorable
14, 30, 35*, 6,
Permusuhan
12, 15
41, 38*, 13, 7,
Pengusikan
4, (40)
39, (37), 11,
Penghinaan
48, 16, 25
3, 19, 28, 20,
Pengucilan
33, 9
Total
20
* : item yang gugur
Tipe

Item
Jumlah Presentase
Unfavorable
31*, (26), 29,
7
25%
(22), 23*, 42
24*, 18*, 21,
7
25%
(46), 8, 45
5, 1*, 27, 10*,
7
25%
(44), 2*
17*, 34*, 47*,
7
25%
43*, 36, 32*
8
28
100%
( ) : item yang digugurkan

3. Reliabilitas
Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran dari suatu
waktu dan di waktu lainnya pada kelompok sampel (Clark-Carter, 2010).
Penelitian ini akan menggunakan koefisien Alpha’s Cronbach untuk
menghasilkan estimasi konsistensi internal. Koefisien minimum dipandang
memuaskan untuk reliabilitas adalah 0,70; kurangnya koefisien minimum
dari 0,70 dipandang kurang memadai karena menunjukkan bahwa
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inkonsistensi sedemikian besar, sehingga interpretasi skor menjadi
meragukan (Supratiknya, 2014).
a. Skala Kontrol Diri
Koefisien Alpha’s Cronbach pada skala kontrol diri setelah seleksi
item menghasilkan α = 0,931. Nilai tersebut menunjukkan bahwa skala
kontrol diri secara keseluruhan memiliki reliabilitas yang tinggi dan sangat
memuaskan.
b. Skala Agresi Elektronik
Koefisien Alpha’s Cronbach pada skala agresi elektronik
berdasarkan keseluruhan item menghasilkan nilai α = 0,794. Namun,
Widhiarso (2009) mengatakan bahwa koefisien Alpha’s Cronbach
cenderung

melakukan

underestimate

pada

skala

yang

bersifat

multidimensi. Hal ini membuat peneliti melakukan penghitungan
konsistensi internal secara keseluruhan menggunakan Alpha Stratified.
Koefisien Alpha Stratified ini tepat digunakan pada skala yang telah
diketahui komponennya tanpa perlu dilakukan prosedur analisis faktor
(Widhiarso, 2009). Nilai Alpha Stratified didapatkan dengan rumus:
αstrat = 1 −

Σ σ2i (1 − αi )
σ2x

Nilai koefisien Alpha Stratified dari skala agresi elektronik dapat
dilihat dari hasil perhitungan berikut:
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Tabel. 10
Reliabilitas dan Varians Berdasarkan Setiap Tipe Agresi Elektronik
Tipe
Permusuhan
Pengusikan
Penghinaan
Pengucilan
TOTAL

αstrat

Cronbach’s
Alpha
0,777
0,695
0,767
0,661
0,794

Variance
12,280
9,042
13,884
13,884
79,185

σ2i (1 − αi )
2,738
2,758
3,235
4,707

= 1 – [Σ σ2i (1 − αi ) / σ2x ]
= 1− [(2,738 + 2,758 + 3,235 + 4,707) / 79,185]
= 1 – [13,438 / 79,185]

αstrat

= 0,830

Hasil penghitungan menggunakan Alpha Stratified menghasilkan
αstrat = 0,830. Nilai tersebut menunjukkan bahwa skala agresi elektronik
secara keseluruhan memiliki reliabilitas yang tinggi dan memuaskan.

4. Daya Diskriminasi Skala
Daya diskriminasi skala merupakan salah satu evidensi mutu skala yang
mengacu pada seberapa cermat dan konsisten sebuah skala menjenjangkan
subjek penelitian sepasang demi sepasang dalam hal atribut yang diukur
(Supratiknya, 2014). Daya diskriminasi dalam skala penelitian ini
menggunakan koefisien diskriminasi Ferguson’s Delta. Nilai koefisien
Ferguson’s Delta didapatkan dengan rumus:
δ=

(𝑛 + 1)(𝑁 2 − 𝛴𝑓𝑖 2 )
𝑛. 𝑁 2
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Supratiknya (2014) menyebutkan bahwa skala yang baik memiliki
koefisien Ferguson’s Delta δ ≥ 0,90.
a. Skala Kontrol Diri
Setelah dilakukan seleksi item dan evidensi terkait reliabilitas,
peneliti menggunakan koefisien Ferguson’s Delta untuk mencari tahu
daya diskriminasi skala pada bentuk final skala kontrol diri menggunakan
data hasil uji coba. Hasil dari penghitungan koefisien Ferguson’s Delta
pada skala kontrol diri adalah:
δ

= [(n + 1).(N2 – Σfi2)] / n.N2
= [(27 + 1).(6889 - 259)] / 27.832
= [28 x 6630] / 186003

δ

= 0,998

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien Ferguson’s Delta,
diketahui bahwa skala kontrol diri memiliki δ = 0,998 (δ ≥ 0,90). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa skala kontrol diri memiliki daya diskriminasi
skala yang baik dan memuaskan.
b. Skala Agresi Elektronik
Pada skala agresi elektronik, peneliti juga menggunakan koefisien
Ferguson’s Delta pada bentuk final skala dan menghitung daya
diskriminasi skala pada bentuk final skala agresi elektronik menggunakan
data hasil uji coba. Hasil dari penghitungan koefisien Ferguson’s Delta
pada skala agresi elektronik adalah:
δ

= [(n + 1).(N2 – Σfi2)] / n.N2
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= [(28 + 1).(6889 - 317)] / 28.832
= [29 x 6572] / 192892
δ

= 0,988

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien tersebut, diketahui bahwa
skala agresi elektronik memiliki δ = 0,988 (δ ≥ 0,90). Hasil tersebut
menunjukkan bahwa skala agresi elektronik juga memiliki daya
diskriminasi skala yang baik dan memuaskan.

G. METODE ANALISIS DATA
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian
berasal dari populasi yang sebarannya normal, karena asumsi bahwa
semua perhitungan statistik menggunakan data yang terdistribusi normal
(Santoso, 2010). Penelitian ini menggunakan uji normalitas KolmogorovSmirnov untuk mengetahui normalitas distribusi sebaran data. Normalitas
dipenuhi jika nilai signifikansi lebih dari 0,1 yang berarti data tersebut
dapat dikatakan terdistribusi normal (Santoso, 2010).
b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel
yang hendak dianalisis mengikuti garis lurus atau tidak, sehingga
peningkatan atau penurunan kuantitas di satu variabel diikuti secara linear
oleh peningkatan atau penurunan kuantitas di variabel lainnya (Santoso,
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2010). Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan test for linearity
pada program SPSS for Windows versi 21. Linearitas terpenuhi jika nilai
signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti data-data tersebut memiliki
hubungan yang linear (Santoso, 2010).

2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
yang signifikan antara kontrol diri dan agresi elektronik pada pengguna media
sosial di masa transisi menuju dewasa. Analisis penelitian ini menggunakan
koefisien Pearson’s Product-Moment Correlation jika uji asumsi normalitas
terpenuhi dan akan menggunakan koefisien Spearman’s rho jika uji asumsi
normalitas tidak terpenuhi (Clark-Carter, 2010). Uji asumsi linearitas harus
terpenuhi untuk melakukan uji hipotesis, karena teknik korelasi didasarkan
pada asumsi bahwa terdapat hubungan yang linear antar variabel (Santoso,
2010). Koefisien yang dihasilkan oleh uji hipotesis bergerak mendekati -1
hingga mendekati 1 yang menunjukkan hubungan positif atau negatif dari
kedua variabel (Santoso, 2010). Hipotesis nol ditolak jika nilai signifikansi
kurang dari 0,05 yang berarti hubungan positif atau negatif itu signifikan.
Sebaliknya, hipotesis nol diterima jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang
berarti hubungan antara kedua variabel tersebut tidak signifikan (ClarkCarter, 2010).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 6 Juni
2017. Peneliti melakukan pengambilan data dengan kedua skala yang dibuat
menggunakan Google Forms. Skala tersebut kemudian disebarkan dengan
tautan bit.ly/medsos2017 ke beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter,
LINE, dan Facebook. Tautan tersebut kemudian disebarkan lagi oleh rekanrekan peneliti dalam media sosial tersebut. Dari proses tersebut, didapatkan 275
respon.

B. DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN
Subjek dalam penelitian ini berusia 18 tahun sampai dengan 25 tahun yang
menggunakan media sosial. Sejumlah 275 subjek mengisi skala dalam bentuk
Google Forms dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel. 11
Deskripsi Jenis Kelamin Subjek
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

Jumlah
72
203
275

50

Persentase
26,2%
73,8%
100%
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Tabel. 12
Deskripsi Usia Subjek
Usia
18 - 21 tahun
22 - 25 tahun

Jumlah
170
105
275

Persentase
64%
36%
100%

Jumlah
6
224
27
3
5
1
9
275

Persentase
2,2%
81,5%
9,8%
1,1%
1,8%
0,4%
3,3%
100%

Tabel. 13
Deskripsi Pekerjaan Subjek
Perilaku
Pelajar
Mahasiswa
Karyawan Swasta
Pegawai Negeri Sipil
Wirausaha
Guru atau Dosen
Belum Bekerja

Tabel. 14
Deskripsi Pendidikan Terakhir Subjek
Perilaku
SMA/SMK/Sederajat
Sarjana/Diploma
Pascasarjana

Jumlah
222
52
1
275

Persentase
80,7%
18,9%
0,4%
100%
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Tabel. 15
Deskripsi Frekuensi Membuka Media Sosial
Frekuensi
Lebih dari 10 kali sehari
1 sampai 10 kali sehari
Kurang dari 10 kali seminggu

Jumlah
189
78
8
275

Persentase
68,7%
28,4%
2,9%
100%

Tabel. 16
Deskripsi Durasi Membuka Media Sosial
Frekuensi
Kurang dari 10 menit
10 menit hingga 30 menit
30 menit hingga 1 jam
Lebih dari 1 jam

Jumlah
50
104
44
77
275

Persentase
18,2%
37,8%
16%
28%
100%

Tabel. 17
Deskripsi Media Sosial Yang Paling Sering Diakses Subjek
Usia
Facebook
Twitter
Instagram
LINE
Whatsapp
Lainnya

Jumlah
15
8
141
67
24
20
275

Persentase
5,5%
2,9%
51,3%
24,4%
8,7%
8,3%
100%
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Tabel. 18
Deskripsi Aktivitas Yang Sering Dilakukan Di Media Sosial
Perilaku
Bermain games
Mencari teman baru
Mengunggah media
Melihat-lihat timeline
Membuat obrolan
Lainnya

Jumlah
9
1
14
185
63
3
275

Persentase
3,3%
0,4%
5,1%
67,3%
22,9%
1,1%
100%

Dari data tabel 9 sampai dengan tabel 14 tentang deskripsi subjek
penelitian, diketahui bahwa subjek penelitian ini mayoritas berjenis kelamin
perempuan. Mayoritas subjek mengakses media sosial lebih dari 10 kali sehari
dengan durasi hingga 30 menit setiap kali mengakses media sosial. Sebagian
subjek bahkan lebih dari 1 jam setiap kali mengakses media sosial. Dengan
mayoritas menggunakan media sosial Instagram, subjek penelitian ini lebih
banyak menggunakan media sosial untuk melihat-lihat timeline atau akun media
sosial orang lain. Data deskriptif tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian
ini melakukan tugas perkembangannya dalam pembentukan identitas
(Morsünbül, 2015) dan mencoba menjelajah berbagai kemungkinan akan arah
hidup (Arnett, 2000). Beragam informasi yang beredar di media sosial sebagai
bentuk komunikasi online memang menawarkan penggunanya untuk
membentuk dan mengembangkan identitas diri bagi penggunanya (Valkenburg
& Peter, 2011).
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C. DESKRIPSI DATA PENELITIAN
Berdasarkan skala penelitian yang digunakan, maka dapat ditunjukkan
perbedaan antara mean teoritik dan mean empirik. Mean teoretis didapatkan dari
hasil perhitungan manual berdasarkan skor terendah dan skor tertinggi yang
dapat diraih dalam sebuah skala. Hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut:
MT =

(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚) + (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚)
2

Sebaliknya, mean empirik merupakan rata-rata dari skor yang dimiliki
oleh subjek penelitian. Skor empirik dan uji One-Sample Test didapatkan
menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 21. Berikut perbandingan mean
teoritik dan mean empirik beserta hasil uji One-Sample Test menggunakan SPSS
for Windows versi 21.

Tabel. 19
Data Empirik Skala Kontrol Diri
One-Sample Statistics

N
Kontrol Diri

Mean
275

78,21

Std. Deviation

Std. Error Mean

11,027

,665

One-Sample Test
Test Value = 67.5
95% Confidence Interval of the
Difference
Kontrol Diri

t
16,108

df
274

Sig. (2-tailed) Mean Difference
,000
10,711

Lower
9,40

Upper
12,02
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Tabel. 20
Data Empirik Skala Agresi Elektronik
One-Sample Statistics

N
Agresi Elektronik

Mean
275

Std. Deviation

52,78

Std. Error Mean

8,430

,508

One-Sample Test
Test Value = 70
95% Confidence Interval of the
Difference
Agresi Elektronik

t
-33,872

df
274

Sig. (2-tailed) Mean Difference
,000
-17,218

Lower
-18,22

Upper
-16,22

Pada tabel data empirik skala kontrol diri (Tabel. 15) uji beda mean OneSample Test memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mean teoritik
dan mean empirik pada skala kontrol diri. Pada skala kontrol diri, mean teoritik
sebesar 67,5 dan mean empirik sebesar 78,21 dengan standar deviasi sebesar
11,027. Data ini menunjukkan bahwa mean empirik secara signifikan lebih
tinggi daripada mean teoritik, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek
penelitian ini memiliki tingkat kontrol diri yang cenderung tinggi atau positif.
Sebaliknya, pada tabel data empirik pada skala agresi elektronik (Tabel.
16) uji beda mean One-Sample Test menghasilkan skor empirik sebesar 52,78
dengan standar deviasi sebesar 8,43. Hasil tersebut lebih rendah daripada mean
teoritik senilai 70 dan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00. Hal ini
menunjukkan bahwa mean empirik secara signifikan lebih rendah daripada mean
teoritik. Berdasarkan hal itu maka dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian
ini memiliki tingkat agresi elektronik yang cenderung rendah atau negatif.
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D. HASIL PENELITIAN
1. Uji Asumsi
Uji asumsi dilaksanakan untuk melihat apakah data penelitian
memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan teknik analisis korelasi
tertentu. Uji asumsi dalam penelitian ini meliputi uji normalitas
mengggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji linearitas menggunakan test for
linearity. Uji asumsi dilakukan dengan bantuan SPSS for Windows versi 21.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berasal dari
populasi yang memiliki sebaran normal atau tidak (Santoso, 2010). Hasil
uji normalitas menggunakan Lilliefors Significance Correction pada
Kolmogorov-Smirnov melalui SPSS for Windows versi 21 dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel. 21
Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Kontrol Diri

Statistic
,071

df

Shapiro-Wilk

275

Sig.
,002

Statistic
,993

df
275

Sig.
,234

Agresi Elektronik

,062

275

,012

,984

275

,003

Permusuhan

,129

275

,000

,937

275

,000

Pengusikan

,161

275

,000

,922

275

,000

Penghinaan

,113

275

,000

,957

275

,000

275

,000

,985

275

,005

Pengucilan

,093
a. Lilliefors Significance Correction
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Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data penelitian
pada skala kontrol diri (p=0,002) memiliki nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,1. Hal yang sama juga terjadi pada data penelitian skala agresi
elektronik (p=0,012) dan keempat tipe agresi elektronik yaitu permusuhan
(p=0,000), pengusikan (p=0,000), penghinaan (p=0,000) pengucilan
(p=0,000). Hal itu menunjukkan bahwa uji hipotesis mayor dan uji
hipotesis minor pada penelitian ini akan menggunakan teknik korelasi nonparametrik Spearman’s rho.

b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui pola hubungan antar
variabel yang hendak diuji memiliki garis lurus, sehingga peningkatan atau
penurunan kuantitas di satu variabel akan diikuti secara linear oleh
peningkatan atau penurunan kuantitas di variabel lainnya (Santoso, 2010).
Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel. 22
Hasil Uji Linearitas
ANOVA Table

Agresi
Elektronik *
Kontrol Diri

Between (Combined)
Groups Linearity
Deviation from Linearity

2489,078
3457,784

51

67,800

13524,048 222

60,919

Total

19470,909 274
748,082

52

14,386

344,620

1

403,462

51

7,911

Within Groups

1797,140 222

8,095

Total

2545,222 274

Deviation from Linearity

Pengusikan * Between (Combined)
Kontrol Diri
Groups Linearity
Deviation from Linearity

556,244

52

119,990

1

436,254

10,697

51

8,554
6,855

Total

2078,087 274
52

21,611

448,273

1

675,501

51

13,245

Within Groups

2149,048 222

9,680

Total

3272,822 274

Deviation from Linearity

Between (Combined)
Groups Linearity
Deviation from Linearity

1,777 ,002
,977 ,523

1,560 ,015

119,990 17,504 ,000

1521,843 222
1123,774

1,113 ,295

344,620 42,571 ,000

Within Groups
Penghinaan * Between (Combined)
Kontrol Diri
Groups Linearity

F
Sig.
1,877 ,001

1 2489,078 40,859 ,000

Within Groups
Permusuhan Between (Combined)
* Kontrol Diri Groups Linearity

Pengucilan *
Kontrol Diri

Sum of S df Mean S
5946,861 52 114,363

1,248 ,141

2,232 ,000

448,273 46,307 ,000
1,368 ,065

799,687

52

15,379

1,371 ,062

,640

1

,640

,057 ,812

799,047

1,396 ,053

51

15,668

Within Groups

2490,983 222

11,221

Total

3290,669 274

Berdasarkan hasil uji linearitas, diketahui bahwa data penelitian
pada skala kontrol diri memiliki linearitas pada data penelitian pada skala
agresi elektronik dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (p=0,00). Hal
ini menunjukkan bahwa kontrol diri memiliki hubungan yang linear
dengan agresi elektronik, sehingga dapat dilanjutkan pada uji hipotesis
mayor.
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Berdasarkan hasil uji linearitas, diketahui bahwa data penelitian
pada skala kontrol diri memiliki linearitas pada data penelitian dari ketiga
tipe agresi elektronik yaitu permusuhan (p=0,00), pengusikan (p=0,00),
dan penghinaan (p=0,00). Hal ini menunjukkan bahwa kontrol diri
memiliki hubungan yang linear dengan ketiga tipe tersebut, sehingga dapat
dilanjutkan pada uji hipotesis minor. Sebaliknya, skala kontrol diri tidak
memiliki hubungan yang linear dengan salah satu tipe agresi elektronik
yaitu pengucilan (p=0,812) sehingga kontrol diri tidak memiliki hubungan
yang linear pada pengucilan. Hal ini menunjukkan bahwa tipe pengucilan
tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada uji korelasi hipotesis minor.

2. Uji Hipotesis Mayor
Berdasarkan hasil uji asumsi, diketahui bahwa skala kontrol diri dan
agresi elektronik tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut, maka
pengujian hipotesis mayor dilakukan menggunakan teknik korelasi
Spearman’s rho dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 menggunakan
program SPSS for Windows versi 21. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat
pada tabel berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

60

Tabel. 23
Hasil Uji Hipotesis Mayor Spearman’s rho
Correlations

Spearman's rho

Kontrol Diri

Correlation Coefficient

Kontrol Diri
1,000

Sig. (1-tailed)
N
Agresi Elektronik

Correlation Coefficient

Agresi
Elektronik
-,388**
,000

275

275

-,388 **

1,000

Sig. (1-tailed)

,000

N

275

275

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan hasil uji hipotesis mayor, diketahui bahwa kontrol diri dan
agresi elektronik memiliki koefisien korelasi sebesar -0,388 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa
terdapat korelasi negatif dan signifikan antara kontrol diri dan agresi
elektronik secara keseluruhan.

3. Uji Hipotesis Minor
Berdasarkan hasil uji asumsi, diketahui bahwa skala kontrol diri dan
setiap tipe agresi elektronik tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hal
tersebut, maka pengujian hipotesis minor dilakukan menggunakan teknik
korelasi Spearman’s rho dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 menggunakan
program SPSS for Windows versi 21. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat
pada tabel berikut:
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Tabel. 24
Hasil Uji Hipotesis Minor Spearman’s rho
Correlations
Kontrol Diri
Spearman's rho

Kontrol Diri

Correlation Coefficient

Permusuhan

1,000

Sig. (1-tailed)
N
Permusuhan

Pengusikan

Correlation Coefficient

,000
275

**

1,000

-,360

275

Correlation Coefficient

Penghinaan
**

275

,000

N
Penghinaan

-,267

,000

N
Sig. (1-tailed)

Pengusikan
**

275

Sig. (1-tailed)
Correlation Coefficient

-,360

-,267

**

,000
275
-,367

**

,445

**

,000
275

275

**

1,000

,445

,000
275
,587

**

-,367

**

,000
275
,587

**

,000
275
,593

**

,000
275

275

**

1,000

,593

Sig. (1-tailed)

,000

,000

,000

N

275

275

275

275

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan hasil uji hipotesis minor, diketahui bahwa kontrol diri dan
tipe penghinaan memiliki koefisien korelasi sebesar -0,367 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,00 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa
terdapat korelasi negatif dan signifikan antara kontrol diri dan tipe
penghinaan dalam agresi elektronik.
Pada kontrol diri dan tipe permusuhan, diperoleh koefisien korelasi
sebesar -0,360 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 (p<0,05). Hasil tersebut
menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif dan signifikan antara kontrol
diri dan tipe permusuhan dalam agresi elektronik.
Hubungan antara kontrol diri dan tipe pengusikan mendapatkan nilai
koefisien korelasi sebesar -0,267 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00
(p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif dan
signifikan antara kontrol diri dan tipe pengusikan dalam agresi elektronik.
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Peneliti tidak melanjutkan uji hipotesis minor pada kontrol diri dan tipe
pengucilan karena tipe pengucilan gagal memenuhi asumsi pada uji linearitas.
Dengan demikian, hipotesis minor peneliti mengenai adanya hubungan antara
kontrol diri dan tipe pengucilan dalam agresi elektronik ditolak.

E. PEMBAHASAN
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan kontrol diri dan
agresi elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kontrol diri dan agresi
elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa memiliki
korelasi yang negatif dan signifikan (r= -0,388; p= 0,00). Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi kontrol diri, maka semakin rendah agresi elektronik pada
pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa. Hal yang sebaliknya
terjadi ketika kontrol diri rendah, maka semakin tinggi agresi elektronik pada
pengguna media sosial di masa transisi menuju dewasa. Hasil penelitian ini
sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan peneliti yaitu kontrol diri
berhubungan secara negatif dengan agresi elektronik pada pengguna media
sosial di masa transisi menuju dewasa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri berhubungan secara
negatif dengan agresi elektronik di media sosial. Hal tersebut mendukung
banyak penelitian tentang kontrol diri dan agresi yang telah dilakukan
sebelumnya. Hasil dari penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kontrol diri
mampu mengurangi perilaku agresi seseorang, dan kurangnya kontrol diri
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mampu memprediksi munculnya perilaku agresi (Denson, DeWall, & Finkel,
2012; Keatley, Allom, & Mullan, 2017; Morsünbül, 2015). Sebagai suatu bentuk
agresi, melalui hasil penelitian ini diketahui bahwa agresi elektronik di media
sosial juga berhubungan dengan kontrol diri. Hal tersebut dapat terjadi karena
kontrol diri merupakan kapasitas manusia untuk membentuk perilaku agar sesuai
dengan lingkungan sosialnya, sehingga dapat hidup dan bekerjasama dalam
sistem budaya yang ada dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Baumeister,
Vohs, & Tice, 2007; DeWall, Baumeister, Stillman, & Gailliot, 2007). Media
sosial sebagai alat interaksi yang bersifat masspersonal (Carr & Hayes, 2015)
memudahkan manusia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih
baik. Di sisi lain, agresi elektronik merupakan perilaku yang mengganggu dan
menindas orang lain menggunakan media elektronik (David-Ferdon & Hertz,
2009), sehingga dapat dikatakan bahwa agresi elektronik di media sosial
merupakan perilaku antisosial dan menunjukkan ketidakmampuan individu
dalam hidup bermasyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek-aspek yang membentuk
kontrol diri berhubungan dengan agresi elektronik di media sosial. Individu yang
memiliki kontrol diri akan memiliki standar-standar yang sesuai lingkungannya,
pengawasan pada perilakunya, dan kapasitas untuk mengubah perilakunya yang
tidak sesuai standar-standar (Baumeister, 2013). Hal itu berdampak pada
perilaku penggunaan media sosial. Seseorang yang memiliki kontrol diri akan
mempunyai standar-standar pada konten di media sosial yang sesuai dengan
standar lingkungannya. Standar-standar itu akan memotivasi pengguna media
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sosial untuk mengawasi konten dan konsekuensi dari konten yang ia unggah.
Ketika terdapat konten yang tidak sesuai standar-standar yang dimilikinya, maka
ia juga mampu mengubah atau membatasi konten tersebut.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa seseorang pada masa transisi
menuju dewasa perlu lebih mengontrol diri terhadap perkembangan media
komunikasi online. Pada masa transisi menuju dewasa, seseorang menjelajahi
berbagai kemungkinan akan arah hidup dalam pekerjaan, cinta, dan pandangan
terhadap dunia sebelum menentukan arah masa depan secara pasti (Arnett,
2000). Seseorang yang berada dalam proses pencarian identitas itulah yang
mudah melakukan perilaku berisiko (Morsünbül, 2015). Penetrasi pengguna
media sosial yang pesat dan didominasi oleh pengguna usia 18-24 tahun (Kemp,
2017) menunjukkan bahwa pengguna media sosial pada masa transisi menuju
dewasa berpotensi melakukan agresi elektronik. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa rendahnya kontrol diri membuat seseorang pada masa
transisi menuju dewasa rentan melakukan agresi elektronik.
Hipotesis minor pada setiap tipe agresi elektronik mengungkapkan hal
yang lebih menarik lagi. Korelasi yang negatif dan signifikan pada kontrol diri
dan tipe penghinaan (r= -0,367; p= 0,00), permusuhan (r= -0,360; p= 0,00), dan
pengusikan (r= -0,267; p= 0,00) dalam agresi elektronik pada pengguna media
sosial di masa transisi menuju dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi kontrol diri, maka semakin rendah tipe penghinaan, permusuhan, dan
pengusikan dalam agresi elektronik di media sosial. Hal yang sebaliknya terjadi
ketika kontrol diri rendah, maka tipe penghinaan, permusuhan, dan pengusikan
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dalam agresi elektronik di media sosial juga semakin tinggi. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian oleh Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) yang
menyebutkan bahwa kontrol diri berkorelasi secara negatif dengan berbagai
simptom psikologis seperti permusuhan dan perilaku antisosial. Kontrol diri juga
membuat seseorang memiliki kelekatan aman dan tingkat empati yang optimal,
sehingga terjadi hubungan interpersonal yang hangat dan berkualitas (Tangney,
Baumeister, & Boone, 2004).
Hal yang sebaliknya terjadi pada hipotesis minor adalah tipe pengucilan
yang tidak linear (p=0,812) dengan kontrol diri. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi kontrol diri, belum tentu berhubungan dengan tinggi-rendahnya
tipe pengucilan dalam agresi elektronik pada pengguna media sosial di masa
transisi menuju dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Tangney,
Baumeister, dan Boone (2004) yang mengatakan bahwa kontrol diri
berhubungan relasi yang hangat dan berkualitas dengan orang lain. Penelitian ini
menunjukkan bahwa individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi dapat
melakukan pengucilan pada akun media sosial orang lain, namun juga dapat
mengabaikan akun media sosial orang lain tanpa melakukan pengucilan. Begitu
pula sebaliknya. Hal ini terlihat dari hasil tanya-jawab dengan beberapa
responden yang bersedia untuk dihubungi Didapatkan informasi bahwa
pengucilan dilakukan ketika akun media sosial tersebut tidak dikenal dan
melakukan hal selain bersosialisasi bahkan mengusik (seperti promosi,
berjualan, akun tanpa identitas yang jelas, spamming komentar, dan perilaku
mengusik lainnya). Beberapa responden mengungkapkan tidak akan melakukan
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pengucilan pada akun media sosial teman atau orang yang dikenal, karena
memblokir atau mengabaikan orang lain di media sosial akan berdampak pada
citra diri yang buruk dan tidak bersahabat. Dilihat dari fiturnya, komunikasi
online semacam media sosial memang menjadi tempat untuk melakukan selfpresentation dan self-disclosure secara efektif dan optimal (Valkenburg & Peter,
2011), sehingga memperburuk citra diri dan memberikan kesan tidak berhahabat
adalah hal yang akan dihindari pengguna media sosial.
Pada hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa kontrol diri pada
keseluruhan subjek cenderung tinggi. Hal ini dapat dilihat dari mean empirik
yang secara signifikan lebih tinggi dari mean teoretis (MT= 67,5; ME= 78,21;
p=0,00). Hal ini menunjukkan bahwa subjek penelitian ini cenderung memiliki
kapasitas untuk mengendalikan respon dirinya dalam beradaptasi dengan norma
ideal, moral, ekspektasi sosial, dan pencapaian jangka panjang (Baumeister,
Vohs, & Tice, 2007). Sebaliknya, subjek penelitian diketahui memiliki agresi
elektronik yang cenderung rendah (MT=70; ME=52,78; p=0,00). Hal ini
menunjukkan bahwa subjek penelitian ini cenderung kurang melakukan
tindakan yang mengganggu dan menindas orang lain melalui media sosial
(David-Ferdon & Hertz, 2009).
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. Hipotesis Mayor
Hasil penelitian hipotesis mayor menggunakan korelasi Spearman’s rho
menghasilkan koefisien korelasi antara kontrol diri dan agresi elektronik (r= 0,388; p= 0,00) yang negatif dan signifikan pada pengguna media sosial di masa
transisi menuju dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontrol diri
maka semakin rendah keseluruhan tipe agresi elektronik. Sebaliknya, semakin
rendah kontrol diri maka semakin tinggi keseluruhan tipe agresi elektronik.

2. Hipotesis Minor
Hasil penelitian hipotesis minor menggunakan korelasi Spearman’s rho
menghasilkan koefisien korelasi antara kontrol diri dan tipe penghinaan (r= 0,367; p= 0,00), tipe permusuhan (r= -0,360; p= 0,00), dan tipe pengusikan (r=
-0,267; p= 0,00) yang negatif dan signifikan pada pengguna media sosial di masa
transisi menuju dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontrol diri
maka semakin rendah ketiga tipe agresi elektronik. Sebaliknya, semakin rendah
kontrol diri maka semakin tinggi ketiga tipe agresi elektronik.
Hasil penelitian pada hipotesis minor juga menunjukkan bahwa tidak
terdapat hubungan yang linear antara kontrol diri dan tipe pengucilan dalam
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agresi elektronik (p=0,812). Hal ini menunjukkan bahwa tipe pengucilan tidak
berhubungan dengan kontrol diri.

B. SARAN
1. Bagi Pengguna Media Sosial
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri secara signifikan
berkorelasi negatif dengan agresi elektronik. Walaupun kontrol diri tidak
berhubungan dengan tipe pengucilan dalam agresi elektronik, namun ketiga
tipe lainnya sudah cukup mewakili fenomena agresi di media sosial yang saat
ini terjadi. Kontrol diri merupakan hal yang dibutuhkan ketika berinteraksi
dengan pengguna media sosial lainnya agar terhindar dari dampak negatif
yang dapat muncul saat menggunakan media sosial.

2. Bagi Pihak Yang Berwenang
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri berhubungan
dengan agresi elektronik pada pengguna media sosial di masa transisi menuju
dewasa. Maka penelitian ini dapat menjadi acuan untuk program pembinaan
bagi para pelaku agresi elektronik di media sosial yang melanggar UU ITE.
Penelitian ini juga dapat menjadi acuan pemerintah pada rancangan
perubahan UU ITE selanjutnya.
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Data dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal. Penelitian
selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah subjek agar sebaran data
semakin merata dan menghasilkan data yang mewakili populasi normal.
Tidak adanya hubungan antara kontrol diri dan tipe pengucilan di agresi
elektronik berasal dari subjek mempersepsikan pengucilan secara berbeda
kepada teman, orang asing, atau toko online di media sosial. Penelitian
selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam terkait pengucilan dalam
agresi elektronik di media sosial.
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Yogyakarta, Mei 2017

Kepada saudara-saudari yang berpartisipasi dalam ujicoba penelitian ini, perkenalkan saya:
Nama

: Leonardus Edwin Gandawijaya

Alamat

: Cempaka 7, Baciro, Yogyakarta

Kontak

: 085718811991 <edwin.gandawijaya@gmail.com>

Insitusi

: Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

Memohon bantuan kepada saudara-saudari sekalian untuk membantu saya mengisi skala ini
guna menyelesaikan tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa. Skala tersusun dalam
beberapa pernyataan dan saudara-saudari diminta untuk memberikan tanggapan pada
pernyataan tersebut. Semua tanggapan yang diberikan tidak ada yang salah dan peneliti
menjamin kerahasiaannya. Oleh sebab itu, saya mengharapkan agar jawaban yang diberikan
sesuai dengan diri saudara-saudari yang sesungguhnya.

Atas waktu dan kesediaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Leonardus Edwin Gandawijaya
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PERNYATAAN KESEDIAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia mengisi skala ini dengan sukarela dan tidak
dibawah paksaan atau tekanan dari pihak tertentu, demi membantu terlaksananya penelitian
ilmiah ini. Semua jawaban yang saya berikan adalah murni dari apa yang saya alami dan bukan
berdasarkan pada pandangan masyarakat pada umumnya. Saya mengijinkan penggunaan
jawaban yang saya berikan tersebut sebagai data untuk memperlancar penelitian ilmiah ini.

................, ............................. 2017

Menyetujui,

....................................
(Tanda Tangan)
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IDENTITAS dan DATA DIRI

Usia saat Ini

: ........ tahun ( Laki-laki / Perempuan )*

Pekerjaan Utama

: .....................................................

Pendidikan Terakhir

: .....................................................

Media sosial yang paling sering diakses? *
1. Facebok

4. Youtube

7. Blogger

2. Twitter

5. Timeline LINE

8. BIGO

3. Instagram

6. Status Whatsapp

9. Lainnya

Berapa kali Anda mengakses media sosial? *
1. Lebih dari 10 kali dalam sehari

3. Kurang dari 10 kali seminggu

2. 1 sampai 10 kali dalam sehari

4. Kurang dari 10 kali sebulan

Berapa lama setiap kali Anda mengakses media sosial? *
1. Kurang dari 10 menit

3. 30 menit hingga 1 jam

2. 5 menit hingga 30 menit

4. Lebih dari 1 jam

Apa yang paling sering dilakukan setiap kali mengakses media sosial? *
1. Bermain games
2. Mencari teman baru
3. Mengunggah media (live, story, foto, video, dll)
4. Melihat-lihat live, story, timeline, atau isi media sosial orang lain
5. Membuat obrolan (update status, groupchat, berkomentar, tweeting)

*lingkari salah satu nomor saja
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PETUNJUK PENGISIAN SKALA

1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama
2. Tentukan pilihan pilihan jawaban yang sungguh-sungguh menggambarkan diri Anda yang
sebenarnya dengan memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang meliputi:
SS

: SANGAT SESUAI dengan diri Anda

S

: SESUAI dengan diri Anda

TS

: TIDAK SESUAI dengan diri Anda

STS

: SANGAT TIDAK SESUAI dengan diri Anda

3. Setiap pernyataan hanya dapat memilih satu jawaban. Tidak ada jawaban yang salah, semua
jawaban adalah benar. Hasil dari skala ini tidak akan mempengaruhi nilai atau apapun yang
terkait dengan diri Anda. Kerahasiaan data dijamin dan hanya dapat diakses oleh peneliti.
4. Contoh pengisian:
Pernyataan

STS

TS

S

SS

√

Saya suka warna merah

Jika Anda ingn mengganti jawaban, gantilah seperti ini:
Pernyataan
Saya suka warna merah

STS

TS

√

~ Selamat mengerjakan ~

S
√

SS
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SKALA BAGIAN PERTAMA
No.

Pernyataan

1

Saya memiliki cita-cita dan tujuan hidup

2

Saya mampu mengendalikan emosi yang saya
rasakan

3

Saya kesulitan menahan keinginan-keinginan saya

4

Saya memiliki kegiatan yang terjadwal

5

Saya kesulitan menjaga perilaku sesuai norma yang
saya miliki

6

Saya berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang baru

7

Saya memiliki pola makan yang teratur

8
9
10
11
12
13

Saya mampu memperbaiki kesalahan yang saya
lakukan
Saya menghindari perilaku yang berlawanan dengan
prinsip hidup saya
Saya mampu menyelesaikan tugas yang menjadi
tanggung jawab saya hingga selesai
Saya bertindak secara konsisten sesuai tujuan hidup
saya
Saya mampu bertahan terhadap godaan yang tidak
sesuai tujuan hidup saya
Saya membatasi diri agar tidak melanggar norma
yang saya miliki

14

Saya mudah mengulangi kesalahan yang sama

15

Kegagalan membuat saya menyerah

16

Saya kesulitan membiasakan diri bangun pagi

17

Saya memikirkan konsekuensi sebelum bertindak

18
19

Saya memiliki prinsip yang menjadi acuan hidup
saya
Saya kesulitan menjalankan norma yang ada di
lingkungan sosial

20

Saya mudah setuju dengan pemikiran orang lain

21

Saya kesulitan mengambil keputusan menyangkut
tujuan hidup saya

STS
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22
23
24
25
26

Saya kesulitan mengubah kebiasaan yang dapat
merugikan diri saya
Saya mudah mengikuti ajakan orang lain untuk
berbuat hal yang salah
Saya kesulitan memperbaiki pola makan saya
menjadi lebih baik
Saya berani melanggar norma yang saya miliki demi
memuaskan orang lain
Saya tidak mampu bangkit dari kegagalan yang
menimpa saya

27

Tujuan hidup saya tidak jelas

28

Saya kesulitan mengendalikan keinginan saya

29

Rencana saya seringkali tidak terlaksana

30

Saya menetapkan tujuan sebelum bertindak

31
32

Saya kesulitan menentukan tujuan hidup yang akan
saya jalani
Saya merasa bingung ketika memikirkan masa depan
saya

33

Saya mampu mengubah kebiasaan buruk

34

Saya adalah orang yang disiplin

35

Saya kebingungan dengan tujuan hidup saya

36

Saya akan terus mencoba hingga tujuan hidup saya
terwujud

37

Saya belajar dari kegagalan yang saya lakukan

38

Saya mampu mengatasi kelemahan diri saya

39

Saya kesulitan untuk berhemat

40

Saya bertindak sesuai tujuan hidup yang telah saya
tentukan

41

Saya memiliki gambaran tentang masa depan saya

42

Saya kesulitan menjaga pola makan saya
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SKALA BAGIAN KEDUA
Skala bagian kedua ini berisi pernyataan seputar aktivitas dalam media sosial. Media Sosial
adalah media berbasis internet yang menyediakan sarana komunikasi personal secara massal.
Beberapa contoh Media Sosial yang populer digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram,
Bigo, Youtube, Blogger, dan lainnya. Beberapa aplikasi percakapan seperti LINE atau
Whatsapp juga menyediakan fungsi media sosial lewat fitur Groupchat, Timeline, dan Status
yang dimilikinya.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pernyataan
Saya membela orang lain yang dipermalukan di
media sosial
Saya memberikan komentar semangat pada media
sosial orang lain yang mengalami kesulitan
Saya memblokir media sosial orang lain yang tidak
saya sukai
Saya seringkali tidak sengaja memberikan tanda suka
saat melihat-lihat media sosial orang lain
Saya enggan memasukkan gambar/screenshot yang
memalukan orang lain di media sosial
Saya suka berkata kasar pada orang lain di media
sosial
Saya membajak media sosial orang lain untuk
mengubah isinya
Saya menghargai privasi media sosial orang lain
Saya jarang membalas komentar orang lain di konten
media sosial saya
Saya memberikan komentar yang positif pada konten
media sosial orang lain
Saya mengambil foto/screenshot kebodohan orang
lain untuk dimasukkan di media sosial
Saya memaki orang lain yang menjengkelkan di
media sosial
Saya mengetahui password media sosial orang lain
tanpa diketahui orang tersebut
Saya mengungkapkan kekesalan pada orang lain di
media sosial
Saya menghina foto di media sosial orang lain yang
memalukan

STS
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Saya mengejek isi media sosial orang lain yang
memalukan sebagai lelucon
Saya mengatur media sosial saya agar dapat diakses
tanpa harus berteman/memfollow saya
Saya seringkali memberikan tanda suka pada
postingan terbaru di media sosial orang lain
Saya melaporkan akun media sosial orang lain yang
mengganggu kepada media sosial tersebut
Saya mengurangi daftar teman atau media sosial yang
saya ikuti
Saya enggan menyalin dan membagikan isi media
sosial orang lain yang memalukan
Saya bersikap ramah pada orang lain di media sosial
Saya memberikan semangat pada orang lain yang
kesusahan di media sosial
Saya sungkan melihat orang lain yang sedang
menuliskan password media sosialnya
Saya memberikan komentar yang menyindir
kebodohan orang lain di media sosial
Saya memuji prestasi orang lain di media sosial
Saya menghapus konten media sosial yang dapat
mempermalukan orang lain
Saya mengabaikan media sosial orang lain yang
kurang saya kenal
Saya enggan mengancam orang lain yang merugikan
saya di media sosial
Saya mengejek orang lain yang tidak saya sukai di
media sosial
Saya mengirimkan pesan selamat datang pada teman
yang baru bergabung di media sosial
Saya menambahkan/mengikuti media sosial orang
lain yang kurang saya kenal
Saya menghapus orang lain yang tidak saya sukai
pada media sosial saya
Saya mengabaikan komentar negatif orang lain pada
konten media sosial saya
Saya menegur kesalahan orang lain di media sosial
Saya mengaktifkan fitur penambahan teman otomatis
pada media sosial
Saya membeberkan rahasia orang lain sebagai lelucon
di media sosial
Saya memeriksa isi media sosial orang lain untuk
mengetahui apa yang ia lakukan
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Saya memberikan tanda suka pada postingan orang lain
yang memalukan di media sosial
Saya seringkali memberikan komentar pada postingan
terbaru seseorang di media sosal
Saya membajak media sosial orang lain untuk
memposting hal yang memalukan
Saya mengucapkan selamat pada orang lain yang
berbahagia di media sosial
Saya senang menambahkan orang lain sebagai teman ke
dalam media sosial saya
Saya mengabaikan gosip tentang teman saya di media
sosial
Saya enggan membajak media sosial orang lain
Saya enggan memiliki akun palsu untuk melihat-lihat
media sosial orang lain
Saya tidak memblokir media sosial orang lain yang
berbeda pendapat dengan saya
Saya merekam kejadian yang memalukan orang lain untuk
dimasukkan ke media sosial
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TERIMA KASIH

Tertarik mengetahui lebih lanjut? Anda memliki kesempatan untuk membantu peneliti
melakukan analisis lebih lanjut pada hasil penelitian ini! Jika Anda tertarik untuk
mengetahui, Anda dapat menuliskan informasi kontak Anda (nomor HP/WA/LINE/BBM)
pada kolom dibawah ini. Kerahasiaan data Anda tetap menjadi prioritas dan profesionalitas
peneliti.
Kontak : .............................................................................(tidak wajib diisi)

Peneliti mengucapkan terimakasih atas kontribusi Anda dalam membantu peneliti
menyelesaikan penyusunan skripsi, maupun memperluas pengetahuan psikologi. Peneliti
tidak dapat memberikan imbalan apapun, namun peneliti percaya bahwa saat kita membantu
orang lain, maka bantuan juga akan datang saat kita butuhkan. Sekali lagi, terimakasih!

Atas bantuannya peneliti mengucapkan terimakasih.
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LAMPIRAN 2
RELIABILITAS SKALA KONTROL DIRI DAN
SKALA AGRESI ELEKTRONIK
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LAMPIRAN RELIABILITAS SKALA
A. SKALA KONTROL DIRI
1. Reliabilitas Skala Kontrol Diri Sebelum Seleksi Item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,932

N of Items
42

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TKD34

124,08

232,029

,632

,929

TKD04

124,13

236,629

,420

,931

TKD01

123,16

243,012

,337

,932

TKD30

123,54

238,032

,529

,930

TKD41

123,54

240,885

,383

,931

TKD18

123,48

238,765

,520

,930

TKD07

124,42

233,515

,571

,930

TKD31

123,63

235,700

,584

,930

TKD19

123,60

235,925

,563

,930

TKD32

123,98

236,292

,552

,930

TKD20

124,02

240,512

,339

,932

TKD21

123,77

238,423

,448

,931

TKD27

123,34

235,446

,623

,929

TKD35

123,61

235,825

,545

,930

TKD17

123,51

240,716

,382

,931

TKD40

123,72

238,739

,538

,930

TKD06

123,46

241,690

,315

,932

TKD10

123,35

238,181

,601

,930

TKD12

123,93

234,043

,629

,929
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TKD11

123,70

238,018

,603

,930

TKD09

123,66

239,373

,438

,931

TKD28

123,92

235,981

,575

,930

TKD29

124,10

238,942

,478

,931

TKD42

124,23

232,764

,559

,930

TKD23

123,40

235,901

,610

,929

TKD25

123,54

232,446

,640

,929

TKD05

123,35

242,498

,283

,932

TKD03

123,96

240,669

,335

,932

TKD37

123,30

239,725

,506

,930

TKD08

123,70

243,067

,381

,931

TKD38

123,81

237,670

,588

,930

TKD13

123,63

236,822

,561

,930

TKD02

123,67

240,295

,456

,931

TKD36

123,31

241,023

,373

,931

TKD33

124,00

236,195

,549

,930

TKD39

124,31

236,706

,370

,932

TKD16

124,04

236,499

,318

,933

TKD26

123,37

244,847

,148

,933

TKD24

124,27

232,197

,529

,930

TKD22

124,06

233,423

,580

,930

TKD15

123,58

237,588

,467

,931

TKD14

123,94

234,057

,655

,929

2. Reliabilitas Skala Kontrol Diri Setelah Seleksi Item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,931

N of Items
27
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Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TKD34

78,00

122,878

,628

,928

TKD30

77,46

127,568

,504

,930

TKD18

77,40

128,267

,483

,930

TKD07

78,34

123,275

,604

,928

TKD31

77,54

125,398

,591

,929

TKD19

77,52

125,911

,547

,929

TKD32

77,89

125,342

,590

,929

TKD27

77,25

125,582

,606

,928

TKD35

77,53

125,325

,561

,929

TKD40

77,64

127,819

,533

,929

TKD10

77,27

127,514

,588

,929

TKD12

77,84

124,207

,635

,928

TKD11

77,61

127,313

,597

,929

TKD28

77,83

125,849

,566

,929

TKD29

78,01

127,671

,493

,930

TKD42

78,14

123,125

,569

,929

TKD23

77,31

125,754

,604

,928

TKD25

77,46

123,373

,626

,928

TKD37

77,22

128,782

,481

,930

TKD38

77,72

126,764

,603

,929

TKD13

77,54

126,495

,550

,929

TKD02

77,59

129,074

,441

,930

TKD33

77,92

125,834

,550

,929

TKD24

78,18

122,491

,547

,930

TKD22

77,98

123,829

,579

,929

TKD15

77,49

127,155

,449

,931

TKD14

77,86

124,345

,653

,928

B. SKALA AGRESI ELEKTRONIK
1. Reliabilitas Skala Agresi Elektronik Sebelum Seleksi Item Berdasarkan
Total Skala Agresi Elektronik
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,732

N of Items
48
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE14

93,06

103,228

,459

,716

TAE30

93,19

103,206

,558

,714

TAE35

92,63

109,603

,084

,733

TAE06

93,24

102,770

,499

,714

TAE12

93,31

104,071

,463

,717

TAE15

93,33

104,539

,498

,717

TAE31

91,45

113,323

-,129

,744

TAE26

92,88

108,156

,172

,729

TAE29

92,87

104,555

,349

,721

TAE22

93,08

107,859

,292

,726

TAE23

92,78

107,318

,202

,728

TAE42

92,96

105,669

,399

,721

TAE41

93,41

105,537

,471

,719

TAE38

92,27

109,490

,069

,735

TAE13

93,42

107,027

,337

,724

TAE07

93,37

105,798

,457

,720

TAE04

92,48

104,960

,274

,724

TAE40

92,53

107,594

,227

,727

TAE24

93,11

108,830

,143

,731

TAE18

92,73

111,856

-,048

,739

TAE21

92,93

107,312

,192

,729

TAE46

93,24

108,795

,135

,731

TAE08

93,52

106,423

,509

,721

TAE45

93,22

106,635

,313

,724

TAE39

93,08

102,785

,474

,715

TAE37

93,45

107,665

,368

,724

TAE11

93,07

103,629

,416

,718

TAE48

93,27

104,758

,461

,718

TAE16

93,20

103,116

,536

,714

TAE25

92,95

105,120

,293

,723
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TAE05

93,11

104,781

,321

,722

TAE01

91,96

111,645

-,039

,740

TAE27

92,84

107,036

,274

,725

TAE10

92,83

107,508

,231

,727

TAE44

92,41

108,318

,162

,730

TAE02

92,49

109,180

,097

,733

TAE03

92,40

106,340

,204

,728

TAE19

92,35

109,328

,054

,737

TAE28

91,53

115,716

-,252

,750

TAE20

92,37

113,091

-,115

,744

TAE33

92,14

109,076

,081

,735

TAE09

92,36

109,575

,091

,733

TAE17

91,83

114,069

-,158

,748

TAE34

92,60

107,974

,187

,729

TAE47

92,94

107,911

,211

,728

TAE43

92,17

109,727

,076

,734

TAE36

91,27

112,490

-,085

,741

TAE32

91,76

114,210

-,178

,746

2. Reliabilitas Skala Agresi Elektronik Setelah Seleksi Item Berdasarkan
Total Skala Agresi Elektronik (rit ≥ 0,40)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,884

N of Items
12
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE14

15,82

27,028

,613

,873

TAE30

15,95

28,071

,598

,874

TAE06

16,00

27,805

,530

,878

TAE12

16,07

27,434

,643

,871

TAE15

16,08

27,249

,777

,864

TAE41

16,17

28,679

,622

,873

TAE07

16,13

29,531

,492

,879
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TAE08

16,28

30,593

,416

,883

TAE39

15,84

27,304

,562

,876

TAE11

15,83

27,069

,581

,875

TAE48

16,02

28,877

,500

,879

TAE16

15,96

26,962

,720

,866

3. Reliabilitas Skala Agresi Elektronik Setelah Seleksi Item Berdasarkan
Total Skala Agresi Elektronik (rit ≥ 0,20)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,860

N of Items
27
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE14

42,61

81,386

,630

,847

TAE30

42,75

82,947

,631

,849

TAE06

42,80

82,945

,533

,851

TAE12

42,87

83,336

,560

,850

TAE15

42,88

83,083

,667

,848

TAE29

42,42

84,222

,399

,855

TAE22

42,64

88,941

,208

,860

TAE23

42,34

91,617

-,050

,870

TAE42

42,52

87,545

,279

,858

TAE41

42,96

84,304

,625

,850

TAE13

42,98

86,121

,441

,854

TAE07

42,93

85,336

,537

,852

TAE04

42,04

84,450

,324

,859

TAE40

42,08

86,249

,339

,857

TAE08

43,07

86,848

,498

,854

TAE45

42,77

86,593

,339

,857

TAE39

42,64

81,917

,577

,849

TAE37

43,00

87,244

,437

,855

TAE11

42,63

82,554

,525

,851

TAE48

42,82

84,589

,514

,852
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TAE16

42,76

82,331

,646

,848

TAE25

42,51

84,668

,344

,857

TAE05

42,66

83,934

,399

,855

TAE27

42,40

86,145

,359

,856

TAE10

42,39

89,191

,125

,863

TAE03

41,95

87,705

,145

,865

TAE47

42,49

88,033

,214

,860

4. Reliabilitas Skala Agresi Elektronik Sebelum Seleksi Item Berdasarkan
Setiap Tipe Agresi Elektronik
a. Permusuhan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,677

N of Items
12
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE14

20,10

15,576

,437

,636

TAE30

20,23

15,715

,525

,626

TAE35

19,66

18,373

,015

,705

TAE06

20,28

15,349

,489

,627

TAE12

20,35

15,815

,465

,634

TAE15

20,36

16,331

,446

,640

TAE31

18,48

18,204

,024

,707

TAE26

19,92

16,639

,280

,663

TAE29

19,90

16,088

,317

,657

TAE22

20,12

17,205

,334

,657

TAE23

19,82

17,052

,187

,680

TAE42

20,00

16,341

,427

,642

b. Pengusikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

97

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,587

N of Items
12
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE41

19,00

12,293

,574

,509

TAE38

17,86

14,759

-,078

,645

TAE13

19,01

12,988

,383

,543

TAE07

18,96

12,426

,551

,515

TAE04

18,07

11,726

,332

,544

TAE40

18,12

13,400

,200

,575

TAE24

18,70

13,457

,183

,579

TAE18

18,33

15,222

-,129

,645

TAE21

18,52

12,667

,249

,566

TAE46

18,83

13,020

,243

,566

TAE08

19,11

13,220

,463

,540

TAE45

18,81

12,450

,426

,529

c. Penghinaan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,653

N of Items
12
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE39

20,23

15,642

,442

,605

TAE37

20,59

18,050

,249

,642

TAE11

20,22

16,074

,365

,620

TAE48

20,41

16,050

,515

,600

TAE16

20,35

15,889

,494

,600

TAE25

20,10

16,576

,244

,644
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TAE05

20,25

15,606

,396

,613

TAE01

19,11

18,439

,017

,683

TAE27

19,99

16,378

,413

,614

TAE10

19,98

17,560

,192

,649

TAE44

19,55

16,835

,280

,635

TAE02

19,64

18,112

,064

,674

d. Pengucilan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,448

N of Items
12

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE03

28,49

12,936

,315

,372

TAE19

28,45

12,031

,417

,328

TAE28

27,63

12,993

,396

,353

TAE20

28,47

14,033

,216

,411

TAE33

28,24

12,405

,427

,333

TAE09

28,46

14,324

,228

,410

TAE17

27,93

16,287

-,122

,520

TAE34

28,70

17,067

-,212

,522

TAE47

29,04

15,547

,036

,459

TAE43

28,27

14,587

,169

,426

TAE36

27,36

14,282

,228

,410

TAE32

27,86

16,150

-,084

,496

5. Reliabilitas Skala Agresi Elektronik Setelah Seleksi Item Berdasarkan
Setiap Tipe Agresi Elektronik
a. Permusuhan
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,777

N of Items
7
Scale Statistics

Mean
11,01

Variance
12,280

Std. Deviation
3,504

N of Items
7

Item-Total Statistics

Scale
Variance if
Item Deleted

Scale Mean if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE14

9,36

8,648

,600

,727

TAE30

9,49

9,058

,643

,722

TAE06

9,54

9,081

,515

,746

TAE12

9,61

9,093

,582

,732

TAE15

9,63

9,310

,630

,727

TAE29

9,17

9,508

,361

,782

TAE42

9,27

10,807

,227

,795

b. Pengusikan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,695

N of Items
7
Scale Statistics

Mean
10,63

Variance
9,042

Std. Deviation
3,007

N of Items
7

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE41

9,33

6,734

,626

,613

TAE13

9,34

7,348

,394

,665

TAE07

9,29

6,818

,609

,618

TAE04

8,40

6,291

,337

,700
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TAE21

8,84

7,085

,241

,718

TAE08

9,43

7,688

,422

,666

TAE45

9,13

6,897

,445

,651

c. Penghinaan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,767

N of Items
7
Scale Statistics

Mean
11,45

Variance
13,884

Std. Deviation
3,726

N of Items
7

Item-Total Statistics

Scale
Variance if
Item Deleted

Scale Mean if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE39

9,82

10,394

,504

,734

TAE11

9,81

9,767

,625

,707

TAE48

10,00

10,902

,555

,728

TAE16

9,94

10,691

,548

,727

TAE25

9,69

10,340

,437

,751

TAE05

9,84

10,622

,401

,758

TAE27

9,58

11,466

,382

,757

d. Pengucilan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,661

N of Items
7
Scale Statistics

Mean
18,55

Variance
13,884

Std. Deviation
3,726

Item-Total Statistics

N of Items
7
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Scale
Variance if
Item Deleted

Scale Mean if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

TAE03

16,24

10,405

,369

,626

TAE19

16,19

9,401

,503

,580

TAE28

15,37

10,481

,457

,601

TAE20

16,22

11,465

,264

,655

TAE33

15,99

9,939

,485

,589

TAE09

16,20

11,701

,290

,646

TAE36

15,11

12,049

,215

,664

6. Reliabilitas Keseluruhan Skala Agresi Elektronik Setelah Seleksi Item
Berdasarkan Setiap Tipe Agresi Elektronik
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,794
28
Scale Statistics
Mean
51,64

Variance
Std. Deviation N of Items
79,185
8,899
28

7. Distribusi Frekuensi Skor Skala
Kontrol Diri

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

55

1

1,2

1,2

1,2

56

1

1,2

1,2

2,4

57

2

2,4

2,4

4,8

59

1

1,2

1,2

6,0

61

3

3,6

3,6

9,6

63

1

1,2

1,2

10,8

65

1

1,2

1,2

12,0

66

1

1,2

1,2

13,3
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68

1

1,2

1,2

14,5

70

2

2,4

2,4

16,9

71

1

1,2

1,2

18,1

72

2

2,4

2,4

20,5

73

2

2,4

2,4

22,9

74

1

1,2

1,2

24,1

75

2

2,4

2,4

26,5

76

5

6,0

6,0

32,5

77

5

6,0

6,0

38,6

78

6

7,2

7,2

45,8

79

2

2,4

2,4

48,2

80

3

3,6

3,6

51,8

81

2

2,4

2,4

54,2

83

4

4,8

4,8

59,0

84

2

2,4

2,4

61,4

85

3

3,6

3,6

65,1

86

2

2,4

2,4

67,5

87

3

3,6

3,6

71,1

88

4

4,8

4,8

75,9

89

2

2,4

2,4

78,3

90

2

2,4

2,4

80,7

92

1

1,2

1,2

81,9

93

2

2,4

2,4

84,3

94

2

2,4

2,4

86,7

96

1

1,2

1,2

88,0

97

6

7,2

7,2

95,2

100

1

1,2

1,2

96,4

101

2

2,4

2,4

98,8

105

1

1,2

1,2

100,0

Total

83

100,0

100,0

Agresi Elektronik

Frequency
Valid

34

1

Percent
1,2

Valid Percent
1,2

Cumulative
Percent
1,2
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38

1

1,2

1,2

2,4

39

1

1,2

1,2

3,6

40

1

1,2

1,2

4,8

41

3

3,6

3,6

8,4

42

2

2,4

2,4

10,8

43

4

4,8

4,8

15,7

44

2

2,4

2,4

18,1

45

6

7,2

7,2

25,3

46

3

3,6

3,6

28,9

47

7

8,4

8,4

37,3

48

7

8,4

8,4

45,8

49

6

7,2

7,2

53,0

50

3

3,6

3,6

56,6

51

2

2,4

2,4

59,0

52

2

2,4

2,4

61,4

53

2

2,4

2,4

63,9

55

5

6,0

6,0

69,9

56

3

3,6

3,6

73,5

57

2

2,4

2,4

75,9

58

2

2,4

2,4

78,3

59

3

3,6

3,6

81,9

60

2

2,4

2,4

84,3

61

2

2,4

2,4

86,7

62

3

3,6

3,6

90,4

63

2

2,4

2,4

92,8

65

1

1,2

1,2

94,0

70

2

2,4

2,4

96,4

71

1

1,2

1,2

97,6

77

1

1,2

1,2

98,8

82

1

1,2

1,2

100,0

83

100,0

100,0

Total
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LAMPIRAN 3
SKALA PENELITIAN
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SKALA PENELITIAN
Sebagai bagian dalam Penyusunan Skripsi
Program Studi Psikologi

Disusun oleh:
Leonardus Edwin Gandawijaya
139114009

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2017
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Yogyakarta, Mei 2017

Kepada saudara-saudari yang berpartisipasi dalam ujicoba penelitian ini, perkenalkan saya:
Nama

: Leonardus Edwin Gandawijaya

Alamat

: Cempaka 7, Baciro, Yogyakarta

Kontak

: 085718811991 <edwin.gandawijaya@gmail.com>

Insitusi

: Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

Memohon bantuan kepada saudara-saudari sekalian untuk membantu saya mengisi skala ini
guna menyelesaikan tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa. Skala tersusun dalam
beberapa pernyataan dan saudara-saudari diminta untuk memberikan tanggapan pada
pernyataan tersebut. Semua tanggapan yang diberikan tidak ada yang salah dan peneliti
menjamin kerahasiaannya. Oleh sebab itu, saya mengharapkan agar jawaban yang diberikan
sesuai dengan diri saudara-saudari yang sesungguhnya.

Atas waktu dan kesediaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Leonardus Edwin Gandawijaya
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PERNYATAAN KESEDIAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia mengisi skala ini dengan sukarela dan tidak
dibawah paksaan atau tekanan dari pihak tertentu, demi membantu terlaksananya penelitian
ilmiah ini. Semua jawaban yang saya berikan adalah murni dari apa yang saya alami dan bukan
berdasarkan pada pandangan masyarakat pada umumnya. Saya mengijinkan penggunaan
jawaban yang saya berikan tersebut sebagai data untuk memperlancar penelitian ilmiah ini.

................, ............................. 2017

Menyetujui,

....................................
(Tanda Tangan)
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IDENTITAS dan DATA DIRI

Usia saat Ini

: ........ tahun ( Laki-laki / Perempuan )*

Pekerjaan Utama

: .....................................................

Pendidikan Terakhir

: .....................................................

Media sosial yang paling sering diakses? *
1. Facebok

4. Youtube

7. Blogger

2. Twitter

5. Timeline LINE

8. BIGO

3. Instagram

6. Status Whatsapp

9. Lainnya

Berapa kali Anda mengakses media sosial? *
1. Lebih dari 10 kali dalam sehari

3. Kurang dari 10 kali seminggu

2. 1 sampai 10 kali dalam sehari

4. Kurang dari 10 kali sebulan

Berapa lama setiap kali Anda mengakses media sosial? *
1. Kurang dari 10 menit

3. 30 menit hingga 1 jam

2. 5 menit hingga 30 menit

4. Lebih dari 1 jam

Apa yang paling sering dilakukan setiap kali mengakses media sosial? *
1. Bermain games
2. Mencari teman baru
3. Mengunggah media (live, story, foto, video, dll)
4. Melihat-lihat live, story, timeline, atau isi media sosial orang lain
5. Membuat obrolan (update status, groupchat, berkomentar, tweeting)

*lingkari salah satu nomor saja
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PETUNJUK PENGISIAN SKALA

1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama
2. Tentukan pilihan pilihan jawaban yang sungguh-sungguh menggambarkan diri Anda yang
sebenarnya dengan memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang meliputi:
SS

: SANGAT SESUAI dengan diri Anda

S

: SESUAI dengan diri Anda

TS

: TIDAK SESUAI dengan diri Anda

STS

: SANGAT TIDAK SESUAI dengan diri Anda

3. Setiap pernyataan hanya dapat memilih satu jawaban. Tidak ada jawaban yang salah, semua
jawaban adalah benar. Hasil dari skala ini tidak akan mempengaruhi nilai atau apapun yang
terkait dengan diri Anda. Kerahasiaan data dijamin dan hanya dapat diakses oleh peneliti.
4. Contoh pengisian:
Pernyataan

STS

TS

S

SS

√

Saya suka warna merah

Jika Anda ingn mengganti jawaban, gantilah seperti ini:
Pernyataan
Saya suka warna merah

STS

TS

√

~ Selamat mengerjakan ~

S
√

SS
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SKALA BAGIAN PERTAMA
No.

Pernyataan

1

Saya mudah mengulangi kesalahan yang sama

2

Saya memiliki pola makan yang teratur

3

Saya kebingungan dengan tujuan hidup saya

4

Tujuan hidup saya tidak jelas

5

Rencana saya seringkali tidak terlaksana

6

Saya membatasi diri agar tidak melanggar norma
yang saya miliki

7

Kegagalan membuat saya menyerah

8

Saya kesulitan mengendalikan keinginan saya

9

Saya adalah orang yang disiplin

10

Saya kesulitan menentukan tujuan hidup yang akan
saya jalani

11

Saya kesulitan menjaga pola makan saya

12

Saya belajar dari kegagalan yang saya lakukan

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Saya bertindak sesuai tujuan hidup yang telah saya
tentukan
Saya mampu mengendalikan emosi yang saya
rasakan
Saya berani melanggar norma yang saya miliki demi
memuaskan orang lain
Saya mampu bertahan terhadap godaan yang tidak
sesuai tujuan hidup saya
Saya bertindak secara konsisten sesuai tujuan hidup
saya
Saya menetapkan tujuan sebelum bertindak
Saya merasa bingung ketika memikirkan masa depan
saya
Saya memiliki prinsip yang menjadi acuan hidup
saya
Saya kesulitan menjalankan norma yang ada di
lingkungan sosial

STS

TS

S

SS
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23

Saya mudah mengikuti ajakan orang lain untuk
berbuat hal yang salah

24

Saya mampu mengatasi kelemahan diri saya

25
26
27

Saya kesulitan mengubah kebiasaan yang dapat
merugikan diri saya
Saya mampu menyelesaikan tugas yang menjadi
tanggung jawab saya hingga selesai
Saya kesulitan memperbaiki pola makan saya
menjadi lebih baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

112

SKALA BAGIAN KEDUA
Skala bagian kedua ini berisi pernyataan seputar aktivitas dalam media sosial. Media Sosial
adalah media berbasis internet yang menyediakan sarana komunikasi personal secara massal.
Beberapa contoh Media Sosial yang populer digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram,
Bigo, Youtube, Blogger, dan lainnya. Beberapa aplikasi percakapan seperti LINE atau
Whatsapp juga menyediakan fungsi media sosial lewat fitur Groupchat, Timeline, dan Status
yang dimilikinya.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pernyataan
Saya mengambil foto/screenshot kebodohan orang
lain untuk dimasukkan di media sosial
Saya enggan menyalin dan membagikan isi media
sosial orang lain yang memalukan
Saya merekam kejadian yang memalukan orang lain
untuk dimasukkan ke media sosial
Saya enggan membajak media sosial orang lain
Saya jarang membalas komentar orang lain di konten
media sosial saya
Saya mengucapkan selamat pada orang lain yang
berbahagia di media sosial
Saya mengejek orang lain yang tidak saya sukai di
media sosial
Saya mengaktifkan fitur penambahan teman otomatis
pada media sosial
Saya menghapus orang lain yang tidak saya sukai
pada media sosial saya
Saya memblokir media sosial orang lain yang tidak
saya sukai
Saya mengurangi daftar teman atau media sosial yang
saya ikuti
Saya menghapus konten media sosial yang dapat
mempermalukan orang lain
Saya seringkali tidak sengaja memberikan tanda suka
saat melihat-lihat media sosial orang lain
Saya suka berkata kasar pada orang lain di media
sosial
Saya mengejek isi media sosial orang lain yang
memalukan sebagai lelucon

STS

TS

S

SS
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Saya mengabaikan media sosial orang lain yang
kurang saya kenal
Saya enggan memasukkan gambar/screenshot yang
memalukan orang lain di media sosial
Saya memberikan komentar yang menyindir
kebodohan orang lain di media sosial
Saya menghina foto di media sosial orang lain yang
memalukan
Saya memberikan tanda suka pada postingan orang
lain yang memalukan di media sosial
Saya enggan mengancam orang lain yang merugikan
saya di media sosial
Saya mengungkapkan kekesalan pada orang lain di
media sosial
Saya mengetahui password media sosial orang lain
tanpa diketahui orang tersebut
Saya membajak media sosial orang lain untuk
memposting hal yang memalukan
Saya menghargai privasi media sosial orang lain
Saya melaporkan akun media sosial orang lain yang
mengganggu kepada media sosial tersebut
Saya memaki orang lain yang menjengkelkan di
media sosial
Saya membajak media sosial orang lain untuk
mengubah isinya
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TERIMA KASIH

Tertarik mengetahui lebih lanjut? Anda memliki kesempatan untuk membantu peneliti
melakukan analisis lebih lanjut pada hasil penelitian ini! Jika Anda tertarik untuk
mengetahui, Anda dapat menuliskan informasi kontak Anda (nomor HP/WA/LINE/BBM)
pada kolom dibawah ini. Kerahasiaan data Anda tetap menjadi prioritas dan profesionalitas
peneliti.
Kontak : .............................................................................(tidak wajib diisi)

Peneliti mengucapkan terimakasih atas kontribusi Anda dalam membantu peneliti
menyelesaikan penyusunan skripsi, maupun memperluas pengetahuan psikologi. Peneliti
tidak dapat memberikan imbalan apapun, namun peneliti percaya bahwa saat kita membantu
orang lain, maka bantuan juga akan datang saat kita butuhkan. Sekali lagi, terimakasih!

Atas bantuannya peneliti mengucapkan terimakasih.
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LAMPIRAN 4
HASIL UJI T MEAN TEORITIK DAN MEAN EMPIRIK
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LAMPIRAN HASIL UJI T

A. SKALA KONTROL DIRI
One-Sample Statistics

N
Kontrol Diri

Mean
275

Std. Deviation

78,21

Std. Error Mean

11,027

,665

One-Sample Test
Test Value = 67.5
95% Confidence Interval of the
Difference
Kontrol Diri

t
16,108

df
274

Sig. (2-tailed) Mean Difference
,000
10,711

Lower
9,40

Upper
12,02

B. SKALA AGRESI ELEKTRONIK
One-Sample Statistics

N
Agresi Elektronik

Mean
275

Std. Deviation

52,78

Std. Error Mean

8,430

,508

One-Sample Test
Test Value = 70
95% Confidence Interval of the
Difference
Agresi Elektronik

t
-33,872

df
274

Sig. (2-tailed) Mean Difference
,000
-17,218

Lower
-18,22

Upper
-16,22
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LAMPIRAN 5
HASIL UJI NORMALITAS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

118

LAMPIRAN HASIL UJI NORMALITAS

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Kontrol Diri

Statistic
,071

df

Shapiro-Wilk

275

Sig.
,002

Statistic
,993

275

Sig.
,234

,984

275

,003

,000

,937

275

,000

,000

,922

275

,000

275

,000

,957

275

,000

275

,000

,985

275

,005

Agresi Elektronik

,062

275

,012

Permusuhan

,129

275

Pengusikan

,161

275

Penghinaan

,113

Pengucilan

,093
a. Lilliefors Significance Correction

df
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LAMPIRAN 6
HASIL UJI LINEARITAS
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LAMPIRAN HASIL UJI LINEARITAS
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LAMPIRAN 7
HASIL UJI HIPOTESIS MAYOR
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LAMPIRAN HASIL UJI HIPOTESIS MAYOR

Correlations

Spearman's rho

Kontrol Diri

Correlation Coefficient

Kontrol Diri
1,000

Sig. (1-tailed)
N
Agresi Elektronik

Correlation Coefficient

-,388**
,000

275

275

**

1,000

-,388

Sig. (1-tailed)

,000

N

275

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Agresi
Elektronik

275
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LAMPIRAN 8
HASIL UJI HIPOTESIS MINOR
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LAMPIRAN HASIL UJI HIPOTESIS MINOR

Correlations
Kontrol Diri
Spearman's
rho

Kontrol Diri

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

Permusuhan

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

Pengusikan

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

Penghinaan

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Permusuhan

1,000
275
-,360

**

-,360

Pengusikan
**

-,240

Penghinaan
**

-,372

**

,000

,000

,000

275

275

275

1,000

**

,000

,413

,597

**

,000

,000

275

275

275

275

**

**

1,000

-,240

,413

,549

**

,000

,000

275

275

275

275

**

**

**

1,000

-,372

,597

,000
,549

,000

,000

,000

275

275

275

275

