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HUBUNGAN ANTARA KONFLIK INTERPERSONAL DENGAN
ORANGTUA DAN KECENDERUNGAN PERILAKU CYBERBULLYING
PADA REMAJA
Martha Sawitri
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konflik orangtua
dengan remaja dan perilaku cyberbullying. Hipotesis penelitian yang diajukan
adalah adanya hubungan yang positif antara konflik interpersonal dengan orangtua
dan perilaku cyberbullying yang terjadi pada remaja. Subjek dalam penelitian ini
adalah 404 remaja usia 12 hingga 18 tahun yang memiliki ponsel, mengakses
internet, dan aktif menggunakan minimal satu jenis media sosial. Pengumpulan data
dilakukan dengan membagikan kuesioner penelitian dari skala konflik interpersonal
orangtua dengan remaja (α = 0,853) dan skala perilaku cyberbullying (α = 0,845).
Hasil uji asumsi menunjukkan bahwa data tidak memenuhi syarat normalitas
namun linier, sehingga analisis data yang digunakan adalah Spearman’s rho. Hasil
uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel konflik interpersonal orangtua dengan
remaja memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan variabel perilaku
cyberbullying. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh r = 0,367 dengan signifikansi
0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan
signifikan antara konflik interpersonal dengan orangtua dan perilaku cyberbullying
pada remaja.
Kata kunci : konflik interpersonal, perilaku cyberbullying, remaja
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CORRELATION BETWEEN THE INTERPERSONAL CONFLICT WITH
PARENTS AND CYBERBULLYING BEHAVIOR TENDENCY AMONG
ADOLESCENTS
Martha Sawitri
ABSTRACT
The aim of this research is to understand the relation between a conflict of
parents with adolescents and cyberbullying behavior. The proposed hypothesis of
the research is there is positively correlated between the interpersonal conflict with
parents and the cyberbullying behaviour in adolescents. The subjects of the research
are 404 adolescents aged 12 up to 18 years who have cellphones, actively access
the internet and use minimally one kind of social media. The data collection was
done by distributing the research questionaire from the interpersonal conflict scale
of parents with adolescents (α = 0.853) and the cyberbullying behavior scale (α =
0.845). The assumption test results shows that the data is not qualified into the
normality requirements but it is linear, so the researcher uses Spearman’s rho as the
data analysis. The hypothesis test results shows that the interpersonal conflict
variable of parents with the adolescents has positively correlated and significant
with the cyberbullying behavior variable. The researcher obtains the value of a
correlation coefficient r = 0.367 with the significancy 0.000. It shows that there is
positively and significantly correlated between the interpersonal conflict variable
of parents with adolescents and the cyberbullying behavior.
Keywords : the interpersonal conflict, the cyberbullying behavior, the adolescents
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat masyarakat
semakin mudah berkomunikasi. Masyarakat semakin banyak memanfaatkan
internet untuk berkomunikasi. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pengguna
internet di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Tahun 2012 pengguna
internet di Indonesia sebanyak 63 juta orang atau sebesar 24,23% dari populasi
dan meningkat menjadi 107 juta orang pada tahun 2014. Tahun selanjutnya yaitu
2015 pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 139 juta orang, atau
dapat

dikatakan

menjadi

50%

dari

total

populasi

(dalam

www.student.cnnindonesia.com, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Yahoo
dan Taylor Nelson Sofres Indonesia, menemukan fakta bahwa remaja usia 1519 tahun merupakan pengakses internet terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 64%
dari 2000 responden (dalam www.student.cnnindonesia.com, 2018). Internet
biasanya digunakan orang-orang termasuk remaja untuk mengakses media sosial
(Rahayu, 2012).
Kaplan dan Haenlein (2010) menjelaskan bahwa media sosial merupakan
sekelompok aplikasi berbasis internet serta memiliki dasar ideologi dan
teknologi yang berasal dari adanya web 2.0. Media sosial memungkinkan
terjadinya pembentukan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna.
Istilah web 2.0 sendiri baru muncul sekitar tahun 2004 dan menjadi dasar evolusi
pada media sosial. Hadirnya teknologi informasi melalui media sosial
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menyebabkan munculnya dampak positif dan juga negatif. Dampak negatif yang
terjadi salah satunya yaitu munculnya fenomena cyberbullying (Rahayu, 2012).
Kementrian Sosial menerima laporan sebanyak 117 kasus tentang bullying
hingga bulan Juni 2017, sedangkan KPAI menerima 253 kasus bullying dengan
pelaku sebanyak 131 orang (dalam www.cnnindonesia.com, 2017). KPAI secara
lebih khusus mencatat bahwa hingga 21 Desember 2018 terdapat peningkatan
kasus cyberbully. Laporan kasus cyberbully pada tahun 2015 adalah nol atau
tidak ada laporan sama sekali, tetapi terus meningkat hingga 2018 menjadi 206
laporan kasus mengenai cyberbully (VOA Indonesia, 2018). Penelitian yang
dilakukan Rahayu (2012) menyatakan bahwa fenomena tersebut terjadi karena
banyak remaja yang masih merasa asing dengan istilah cyberbullying. Remaja
menganggap bahwa cyberbullying merupakan hal yang wajar untuk dilakukan.
Mereka juga belum bisa memahami tentang bahaya dan dampak dari
cyberbullying tersebut.
Perilaku cyberbullying menimbulkan beberapa dampak negatif baik bagi
pelaku maupun korban. Penelitian Permatasari (dalam Rifauddin, 2016)
mengungkapkan bahwa seseorang yang melakukan cyberbullying akan
mengalami perasaan bersalah yang berkepanjangan. Pelaku cyberbullying juga
berisiko mendapatkan hukuman pidana atas dasar Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perilaku
cyberbullying memiliki dampak negatif pula bagi korban, antara lain depresi,
cemas, murung, tidak nyaman, stres berat dan mengalami penurunan
kepercayaan diri. Korban juga akan mengalami penurunan prestasi di sekolah,
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menghindari lingkungan sosial, dan menarik diri dari pergaulan teman sebaya.
Dampak yang lebih parah lagi adalah korban dapat melakukan perilaku
menyimpang seperti mencontek, membolos, kabur dari rumah, serta
mengkonsumsi minuman keras, hingga sampai pada keputusan untuk bunuh diri
(Rifauddin, 2016). Dampak negatif tersebut sangat memengaruhi perkembangan
psikologis seseorang, sehingga tindakan preventif atau pencegahan sangat
penting (Afrianzi, Wicaksono, & Purwanti, 2018).
Masalah perilaku cyberbullying yang ada tidak sepenuhnya menjadi
kesalahan dan tanggung jawab remaja. Pihak eksternal remaja, seperti orangtua
juga mengambil peran penting dalam terjadinya perilaku cyberbullying.
Penelitian yang dilakukan Rahayu (2012) menunjukkan bahwa sebagian besar
remaja yang menjadi korban, yaitu sebesar 51,3% cenderung membagikan
pengalaman cyberbullying yang dialami kepada teman mereka dibandingkan
menceritakannya pada orangtua. Hal ini menunjukkan hubungan komunikasi
yang kurang baik dan terbuka antara anak dan orangtua. Orangtua sebaiknya
menumbuhkan dan memelihara komunikasi terbuka dengan anak. Orangtua juga
harus mampu memberikan edukasi pada remaja mengenai perilaku online yang
baik dan aman serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas online mereka.
Respon yang tepat dari remaja dan orangtua mengenai perilaku cyberbullying
dapat mencegah perilaku cyberbullying semakin meningkat (Rahayu, 2012).
Cyberbullying merupakan perilaku yang dilakukan di dunia maya melalui
internet, telepon seluler, dan teknologi informasi lainnya serta merupakan
bentuk baru dari perilaku bullying (Huang & Chou, 2010). Rudi (dalam Afrianzi
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dkk., 2018) menyatakan bahwa cyberbullying merupakan perbuatan bullying
yang dilakukan melalui internet dan teknologi digital, seperti ponsel, SMS,
MMS, email, instant messenger, website, situs jejaring sosial, blog, dan online
forum. Cyberbullying dapat pula diartikan sebagai perilaku membahayakan yang
dilakukan dengan sengaja dan berulangkali menggunakan komputer, ponsel,
atau alat elektronik lainnya (Hinduja & Patchin, 2014). Parks (dalam Afrianzi
dkk., 2018) mendefinisikan cyberbullying sebagai pelecehan melalui internet
atau komunikasi digital, termasuk email, pesan instan, komentar di jejaring
sosial seperti facebook, blog, dan video youtube. Pelaku cyberbullying dapat
melecehkan korban dengan mengirimkan pesan teks kasar. Berdasarkan
beberapa pengertian cyberbullying tersebut dapat disimpulkan bahwa
cyberbullying adalah bentuk baru dari bullying berupa perilaku berbahaya yang
dilakukan dengan sengaja dan berulangkali melalui teknologi informasi, seperti
internet, SMS, website, email, dsb serta merugikan bagi orang lain. Willard
(dalam Rifauddin, 2016) menyatakan bahwa cyberbullying terdiri dari tujuh
jenis, yaitu flaming (terbakar), harassment (gangguan), cyberstalking,
denigration, impersonation (peniruan), outing dan trickey, exclussion
(pengeluaran).
Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat berbagai macam faktor yang
menyebabkan seseorang melakukan perilaku cyberbullying. Penelitian milik
Budiarti (2016) tentang pengaruh interaksi peer group terhadap perilaku
cyberbullying siswa menunjukkan bahwa interaksi dalam peer group menjadi
variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku cyberbullying. Apabila
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interaksi yang terjadi dalam peer group semakin positif maka perilaku
cyberbullying semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Perilaku cyberbullying
siswa pada penelitian ini berada pada level yang rendah, namun jarak ke level
yang tinggi tidak signifikan atau tidak terlalu jauh. Berdasarkan hal tersebut
perilaku cyberbullying ini sangat mungkin untuk bergerak ke level yang lebih
tinggi. Penelitian deskriptif milik Afrianzi dkk. (2018) tentang analisis
cyberbullying pada siswa SMP menghasilkan beberapa fakor dari perilaku
cyberbullying. Salah satu faktor yang paling tinggi adalah faktor rasa tidak suka
atau benci sebesar 72%. Disa (dalam Satalina, 2014) juga menyatakan beberapa
faktor yang dapat memengaruhi cyberbullying, seperti strain dan interaksi antara
orangtua dan anak. Faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku cyberbullying
adalah adanya masalah keluarga (Rudi dalam Afrianzi dkk., 2018).
Faktor penyebab terjadinya cyberbullying, seperti hubungan yang buruk
atau negatif dengan orangtua menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendrastin
dan Purwoko (2014) merupakan akibat dari terjadinya sebuah konflik. Konflik
yang terjadi dan berdampak negatif dapat membuat konflik tidak terselesaikan,
semakin besar dan berbahaya (Kurniawan & Syani dalam Nuqul, Ningrum &
Zuhdi, 2018). Galtung mengungkapkan bahwa konflik juga akan menyebabkan
terjadinya kekerasan (dalam Hendrastin & Purwoko, 2014), dimana menurut
David-Ferdon dan Hertz (2007) kekerasan yang dilakukan menggunakan
teknologi disebut sebagai agresi elektronik. Agresi elektronik biasanya dikenal
dengan istilah cyberbullying yang berupa ejekan, kebohongan, kata-kata kasar,
penyebaran rumor, ancaman, komentar agresif melalui media seperti email, chat
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room, pesan instan, web site, atau pesan singkat. Konflik merupakan sebuah
proses yang timbul karena suatu tindakan seseorang teganggu oleh tindakan
lainnya (Finchman, Bradbury, & Peterson dalam Pohan, 2017). Konflik juga
merujuk pada adanya pertentangan antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam
diri individu sendiri maupun antara individu dengan pihak lain dengan adanya
stimulus tertentu (Rostiana dalam Pohan, 2017). Berdasarkan pengertian
tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sebuah proses yang
dialami individu ketika tindakannya diganggu oleh tindakan orang lain sehingga
timbul pertentangan yang terjadi antara dirinya sendiri maupun dengan orang
lain karena suatu stimulus.
Konflik yang terjadi di masyarakat memiliki jenis yang beragam, seperti
konflik interpersonal, konflik intrapersonal, konflik intragroup, konflik
intergroup, konflik antarorganisasi, dan konflik antarnegara (Walgito, 2007).
Konflik juga terbagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah konflik intrapersonal dan
wilayah konflik interpersonal (Rostiana dalam Pohan, 2017). Konflik
interpersonal adalah tindakan atau tujuan yang terhambat atau terhalangi oleh
orang lain yang diikuti adanya pertentangan kepentingan atau perbedaan
pendapat (Dayakisni & Hudaniah dalam Hendrastin & Purwoko, 2014). Konflik
dengan orangtua atau konflik dengan keluarga merupakan salah satu contoh dari
konflik interpersonal. Konflik antara orangtua dan anak atau konflik dalam
keluarga lebih sering terjadi pada masa remaja awal dan pertengahan (sekitar 11
– 15 tahun) yang diwujudkan dalam bentuk omelan, percekcokan, dan
pertengkaran

(Lating,

2016).

Beberapa

penelitian

mengenai

remaja
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mengungkapkan bahwa semakin tinggi usia seseorang maka kemampuan
menyembunyikan emosi negatifnya semakin baik, sehingga lebih bisa
menerapkan gaya manajemen konflik konstruktif (Alfinuha, Rohyatin, & Nuqul
dalam Nuqul dkk., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Nuqul dkk. (2018)
tentang manajemen konflik remaja yang destruktif dan konstruktif menunjukkan
bahwa mahasiswa tahun pertama cenderung memiliki manajemen konflik yang
dekstruktif dibandingkan mahasiswa semester atas.
Berdasarkan data-data dan pemaparan di atas dapat terlihat bahwa konflik
interpersonal khususnya konflik antara orangtua dan anak lebih sering terjadi
pada remaja awal dan pertengahan. Konflik yang terjadi merupakan hasil dari
terjalinnya hubungan yang negatif antara orangtua dan anak. Konflik tersebut
dapat berdampak negatif dan membuat konflik tidak terselesaikan, semakin
besar dan berbahaya, serta menyebabkan terjadinya kekerasan. Apabila
kekerasan tersebut dilakukan menggunakan teknologi maka akan dikenal
sebagai cyberbullying. Cyberbullying tersebut dapat berupa ejekan, kebohongan,
kata-kata kasar, penyebaran rumor, ancaman, komentar agresif melalui media
seperti email, chat room, pesan instan, web site, atau pesan singkat.
B. Rumusan Masalah
Perkembangan teknologi yang pesat membuat banyak orang menggunakan
internet untuk berkomunikasi. Pengguna internet terus meningkat dari tahun ke
tahun dengan jumlah terbesar adalah remaja. Internet biasanya digunakan remaja
untuk mengakses media sosial. Hadirnya media sosial tersebut menyebabkan
munculnya dampak negatif, salah satunya yaitu fenomena cyberbullying yang
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dilakukan remaja. Hal ini terjadi karena remaja masih asing dengan istilah
cyberbullying dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dilakukan.
Remaja belum memahami bahaya dan dampak dari terjadinya cyberbullying.
Cyberbullying dapat memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun korban,
sehingga penting untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Hal ini
dapat dilakukan dengan mencari tahu faktor-faktor yang memicu perilaku
cyberbullying, salah satunya adalah konflik interpersonal antara orangtua
dengan remaja. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah terdapat hubungan antara konflik interpersonal dengan
orangtua dan perilaku cyberbullying pada remaja.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara konflik
interpersonal orangtua dengan remaja dan perilaku cyberbullying.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi
penelitian-penelitian dalam bidang ilmu psikologi, terutama penelitian yang
berkaitan dengan faktor dari perilaku cyberbullying, seperti hubungan konflik
interpersonal dengan orangtua dan perilaku cyberbullying pada remaja.
2. Manfaat Praktis
Bagi subjek penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat menyajikan
gambaran umum mengenai konflik interpersonal remaja dengan orangtua dan
hubungannya dengan perilaku cyberbullying pada remaja. Penelitian ini
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diharapkan

juga

dapat

memberikan

kesadaran

akan

pentingnya

meminimalisir konflik antara orangtua dan remaja sebagai usaha preventif
atau pencegahan terjadinya perilaku cyberbullying pada remaja.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konflik Interpersonal
1. Definisi Konflik
Istilah konflik dalam kajian bahasa diartikan sebagai hal yang identik
dengan percekcokan, perselisihan, dan pertengkaran (dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia Online). Freud (dalam Lestari, 2012) menyatakan bahwa
konflik adalah terjadinya ketidakcocokan antara tiga hal, yaitu hasrat
individu, tuntutan masyarakat, dan aturan. Ketidakcocokan tersebut akan
menimbulkan kecemasan dan pertahanan diri terhadap kecemasan tersebut.
Erikson (dalam Lestari, 2012) menyatakan bahwa konflik juga dapat
terjadi dalam tiga level. Level pertama, konflik terjadi jika kepribadian anak
bertentangan dengan tuntutan orangtua atau masyarakat. Level kedua yaitu
konflik yang terjadi dalam diri individu, misalnya antara rasa percaya dan
tidak percaya. Level ketiga adalah konflik yang terjadi ketika menetapkan
cara beradaptasi.
Konflik merupakan proses yang bermula ketika salah satu pihak
menganggap pihak lain menggagalkan atau berupaya menggagalkan
kepentingannya (Thomas, 1992). McCollum (dalam Lestari, 2012)
menyatakan bahwa konflik merupakan perilaku seseorang yang bertentangan
dengan pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain.
Berdasarkan beberapa definisi konflik di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa konflik merupakan suatu kondisi atau situasi ketika seseorang dituntut

10
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untuk memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku yang sama dengan orang lain
atau mengikuti aturan masayarakat yang tidak sesuai dengan kehendak
pribadinya. Pertentangan yang terjadi antara keinginan diri sendiri dan orang
lain tersebut membuat individu mengalami pertentangan dalam dirinya
sehingga memunculkan sikap untuk beradaptasi. Situasi yang dialami
individu tersebut dapat menimbulkan kecemasan yang selanjutnya mengarah
pada pertahanan diri.
2. Definisi Konflik Interpersonal
Penelitian

terdahulu

mencoba

untuk

mendefinisikan

konflik

interpersonal dan berpendapat bahwa secara umum konflik interpersonal
dipandang sebagai sebuah proses yang terus berubah. Konflik interpersonal
biasanya terjadi antara individu ataupun kelompok yang saling bergantung
serta memiliki variasi latar belakang, situasi, dan kondisi pribadi (Barki &
Hartwick, 2004). Terlepas dari definisi tersebut, sebenarnya konflik
interpersonal memiliki definisi atau pengertian yang sangat bervariasi.
Variasi dari definisi konflik interpersonal dapat diidentifikasi oleh tiga
tema umum yang digunakan sebagai tolak ukur, yaitu disagreement
(ketidaksepakatan), negative emotion (emosi negatif), dan interference
(gangguan/campur tangan) (Barki & Hartwick, 2004). Banyak peneliti masih
mendefinisikan konflik interpersonal hanya dengan satu tema atau hanya
mengombinasikan dua tema saja. Wilmot dan Hocker pada akhirnya mampu
mengkombinasikan ketiga tema tersebut dalam membuat definisi konflik
interpersonal (Barki & Hartwick, 2004).
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Wilmot dan Hocker (2007) mendefinisikan konflik interpersonal
sebagai usaha untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada dua individu
yang bergantung satu sama lain, memiliki tujuan yang bertentangan, memiliki
sumber daya yang langka, dan mendapat gangguan dalam mencapai
tujuannya. Konflik interpersonal dapat pula diartikan sebagai ketidaksetujuan
antara individu-individu yang saling memiliki hubungan, seperti hubungan
antar anggota keluarga (Devito, 1995).
Konflik Interpersonal merupakan sebuah situasi dimana dua orang atau
lebih atau dua kelompok atau lebih tidak setuju akan suatu hal atau situasi
yang berkaitan dengan keadaan yang antagonis (Walgito, 2007). Wahyudi
(2008) juga mengemukakan bahwa konflik interpersonal merupakan
perselisihan atau pertentangan antara dua orang atau dua kelompok yang
melakukan perbuatan yang berlawanan satu sama lain, sehingga satu atau
keduanya saling terganggu.
Berdasarkan definisi konflik interpersonal tersebut dapat disimpulkan
bahwa konflik interpersonal merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan
persepsi yang terjadi setidaknya antara dua orang yang memiliki hubungan,
seperti hubungan antar anggota keluarga dan saling bergantung karena
memiliki tujuan yang bertentangan, sumber daya yang langka, dan
mengalami gangguan dalam mencapai sebuah tujuan.
3. Aspek-aspek Konflik Interpersonal
Wilmot dan Hocker (2007) mengungkapkan lima aspek dalam
terbentuknya konflik interpersonal, yaitu:
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a. An Expressed Struggle (Usaha Untuk Mengungkapkan)
Konflik interpersonal yang terjadi akan selalu disertai dengan
konflik intrapersonal, dimana terjadi ketegangan dan pertentangan di
dalam diri individu sendiri. Seseorang yang mengalami konflik
intrapersonal akan menyimpan segala masalah di dalam dirinya, sebelum
akhirnya berusaha untuk mengungkapkannya secara komunikatif.
Seseorang yang mengalami konflik memiliki persepsi mengenai pikiran
dan perasaannnya sendiri maupun orang lain. Hal ini selanjutnya menjadi
konflik ketika ada representasi komunikatif mengenai persepsi tersebut.
Komunikasi yang diungkapkan baik verbal maupun non-verbal yang halus
atau tidak terlalu terlihat harus tetap ada karena hal tersebut akan menjadi
konflik interpersonal.
Persepsi intrapersonal merupakan sebuah dasar untuk terjadinya
konflik, namun ketika persepsi tersebut diwujudkan atau diungkapkan
secara komunikatif maka akan menjadi konflik interpersonal. Hal tersebut
membuat komunikasi menjadi elemen penting dalam seluruh konflik
interpersonal. Komunikasi dan konflik interpersonal berhubungan dengan
tiga cara, yaitu perilaku komunikasi sering menimbulkan konflik, perilaku
komunikasi mencerminkan sebuah konflik, dan komunikasi merupakan
alat

manajemen

konflik

yang

produktif

atau

destruktif.

Cara

berkomunikasi seseorang dalam situasi konflik akan berhubungan dengan
dampak dari konflik tersebut. Komunikasi yang dilakukan dapat
memperburuk konflik yang terjadi atau sebaliknya akan mengarahkan
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pada manajemen yang produktif. Sebagian besar usaha untuk
mengungkapkan persepsi tersebut selanjutnya akan muncul ketika ada
sebuah faktor pemicu atau triggering event.
b. Interdependence (Saling Ketergantungan)
Individu-individu yang berkonflik berusaha untuk mengekspresikan
konflik yang terjadi dan saling mengganggu satu sama lain karena mereka
saling tergantung. Seseorang yang bergantung dengan orang lain akan
memiliki ketertarikan dengan apa yang orang lain lakukan. Setiap pilihan
yang diambil oleh individu akan memengaruhi individu lain, oleh karena
itu konflik merupakan sebuah kegiatan bersama atau bukan kegiatan satu
pihak saja (mutual activity). Individu mungkin tidak sepenuhnya
bertentangan dengan orang lain ketika berada dalam situasi konflik
(Schelling, 1960). Hal tersebut terjadi karena perubahan situasi dimana
individu yang berkonflik memilih untuk tidak bertentangan karena adanya
kepentingan bersama (mutual interest). Keputusan yang dibuat dalam
situasi konflik akan memengaruhi orang lain, sehingga ketergantungan
antar individu dapat mengarah ke unsur kerjasama dan unsur kompetisi.
Individu yang saling berkonflik akan menuju pada dua pilihan, yaitu akan
tetap saling tergantung atau tidak.
Individu terkadang mau tidak mau ditempatkan dalam kondisi saling
bergantung satu sama lain. Mereka sebenarnya tidak memilih untuk saling
tergantung, namun karena alasan tertentu mereka tetap saling tergantung.
Kondisi tersebut perlu didukung dengan pengambilan keputusan yang
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tepat, jika tidak sangat mungkin terjadi konflik yang tidak produktif.
Ketergantungan yang tidak produktif membuat seseorang terjebak dalam
konflik interpersonal, sehingga menimbulkan rasa marah dan putus asa.
Solusi yang tepat untuk situasi tersebut adalah penyelesaian masalah
dengan cara yang baru dan berbeda. Penyelesaian konflik yang hanya
mengandalkan dan mengulang cara lama namun tidak berhasil akan
menyebabkan konflik yang destruktif.
c. Perceived Incompatible Goal (Persepsi Tujuan yang Bertentangan)
Sebuah tujuan dianggap bertentangan karena individu yang saling
berkonflik menginginkan hal yang sama atau hal yang berbeda. Keinginan
akan hal yang sama tersebut dapat berupa promosi, beasiswa, atau kasih
sayang orangtua. Individu saling bersaing dan berjuang agar tujuan mereka
tercapai serta memiliki persepsi bahwa tujuan mereka bertentangan karena
menginginkan hal yang sama. Keinginan dalam hal yang berbeda dapat
diartikan bahwa individu memiliki pilihannya masing-masing yang sering
kali tampak jelas berbeda. Hal ini menyebabkan mereka untuk
memperjuangkan pilihan yang tidak sesuai.
Contoh yang dapat diberikan adalah ketika seorang anak dan
orangtua menentukan sekolah favorit bersama guna kelangsungan studi.
Anak tersebut memilih salah satu sekolah negeri favorit, sedangkan
orangtuanya memilih salah satu sekolah swasta favorit. Hal yang mereka
inginkan nampak jelas berbeda, sehingga mereka memiliki persepsi tujuan
yang berbeda. Mereka juga memiliki perjuangan dalam hal relasi untuk
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menentukan siapa yang akan memutuskan. Persepsi tujuan yang saling
bertentangan dapat diubah dan diselesaikan dengan adanya komunikasi
yang jelas.
d. Percieved Scarce Rresources (Persepsi Sumber Daya yang Berkurang)
Sumber daya mungkin dapat dipersepsikan secara nyata oleh
seseorang, begitu pula dengan kelangkaan dan keterbatasan dari sumber
daya adalah hal yang jelas terjadi. Seseorang yang menganggap
sahabatnya mulai menyukai orang lain akan merasa bahwa kasih sayang
dari sahabatnya berkurang. Hal tersebut merupakan sebuah persepsi dari
sumber daya yang mulai langka. Sumber daya yang terbatas dapat berupa
uang dan sumber daya alam, namun sumber daya yang tidak berwujud
seperti, cinta, penghargaan, perhatian, dan rasa peduli dapat pula dianggap
langka. Sumber daya yang sering dianggap langka dalam konflik
interpersonal adalah kekuasaan (power) dan harga diri (self-esteem).
Individu-individu yang mengalami konflik sering memiliki persepsi
bahwa dirinya memiliki power dan self-esteem yang rendah dibandingkan
orang lain. Berdasarkan hal ini maka menghormati orang lain dan
berperilaku

sopan

merupakan

cara

untuk

mengurangi

bahkan

menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan kekuasaan atau daya
secara berlebihan. Seseorang tidak dapat merubah persepsi orang lain
mengenai berkurangnya sumber daya yang dirasakan. Komunikasi yang
bertujuan untuk meyakinkan disertai dengan respon yang mendukung bagi
seseorang yang memiliki persepsi tersebut merupakan hal yang membantu.
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e. Interference (Hadirnya Gangguan)
Sebuah konflik menjadi lengkap ketika gangguan atau persepsi
seseorang tentang gangguan hadir. Konflik akan meningkat ketika
kehadiran seseorang dinilai mengganggu tindakan yang sedang dilakukan
atau diinginkan. Konflik juga berhubungan dengan adanya blocking atau
penghalang. Seseorang yang menghalangi tindakan individu lain dapat
dinilai sebagai masalah. Perasaan dihalangi dan diganggu akan
menimbulkan respon utama yaitu kemarahan dan menyalahkan. Niat dan
pikiran seseorang ketika mengganggu dan menghalangi orang lain hanya
bisa dipahami dengan melakukan komunikasi. Komunikasi yang jujur
merupakan pendekatan terbaik untuk hal ini.
4. Dampak Konflik Interpersonal
Konflik interpersonal yang terjadi antara orangtua dan remaja dapat
menimbulkan beberapa dampak. Dampak yang ditimbulkan bergantung pada
tingkat besarnya sebuah konflik (Sorkhabi & Middaugh dalam Apriyeni,
Machmud, & Sarfika, 2019) dan cara pandang remaja yang positif atau
negatif terhadap sebuah konflik (Ramadhani & Rahmasari, 2011). Remaja
yang memiliki cara pandang positif terhadap sebuah konflik akan memiliki
persepsi, sikap, dan respon yang konstruktif (Weitzman & Patricia dalam
Ramadhani & Rahmasari, 2011). Sifat konflik interpersonal yang konstruktif
cenderung melihat masalah dengan fokus pada sebab awal terjadinya konflik
sehingga tidak melebar pada masalah-masalah lain (Jensen-Campbell,
Graziano & Hair, 1996). Hal ini memberikan sejumlah dampak positif bagi
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remaja, seperti meningkatkan relasi sehingga hubungan dengan orang lain
lebih erat (Walgito, 2007). Remaja juga memiliki cara pemecahan masalah
yang lebih baik dan semakin dapat memahami dan bersikap terhadap
perbedaan (Somech dalam Ramadhani & Rahmasari, 2011).
Penelitian milik Latipun (2010) menunjukkan bahwa ketika remaja
menyelesaikan konflik secara konstruktif, mereka menjadi sadar untuk
berperilaku damai dengan orang lain dan mengalami kepuasan dalam
berteman. Hocker dan Wilmot (dalam Ramadhani, 2016) menyatakan jika
remaja yang mampu melakukan penyelesaian konflik secara konstruktif
menghasilkan beberapa perilaku. Perilaku tersebut antara lain, memiliki
semangat yang lebih, mampu melakukan tindakan yang lebih produktif,
mampu melihat kekuatan diri sendiri dan orang lain, merasa dirinya lebih
bernilai, merasa lebih dekat dan mampu membangun hubungan yang lebih
baik dengan orang lain.
Apabila cara pandang remaja terhadap konflik tersebut negatif, maka
akan menimbulkan sikap dan perilaku yang destruktif pula (Lestari, 2012).
Sifat konflik interpersonal yang destruktif terjadi jika seseorang merasa tidak
puas dengan pencapaiannya dan dapat mengarah pada hal-hal yang merusak
(Walgito, 2007). Konflik yang destruktif biasanya cenderung meluas dari
permasalahan awal terjadinya konflik dan menggunakan strategi berupa
ancaman dan pemaksaan (Jensen-Campbell dkk., 1996). Hal tersebut
memberikan dampak negatif berupa gangguan psikis dan perilaku bagi
remaja. Gangguan psikis yang dirasakan antara lain menjadi lebih sensitif,
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kemampuan konsentrasi yang rendah, dan sulit berpikir positif atau jernih.
Gangguan perilaku yang juga dirasakan, seperti menarik diri dari pergaulan
lingkungan sekitar, sulit menjalin relasi dengan orang lain, dan dapat
berperilaku secara agresif (Walgito, 2007).
Konflik yang tidak segera terselesaikan akan menimbulkan rasa cemas,
gelisah, mudah marah, tersinggung, kecewa, dan putus asa (Ramadhani &
Rahmasari, 2011). Kondisi emosi remaja tersebut dapat memengaruhi
kognitif remaja, lebih tepatnya pada fungsi eksekutif, yaitu pengambilan
keputusan. Remaja cenderung memiliki emosi yang kuat pada masa
perkembangannya. Emosi tersebut berpengaruh pada cara remaja dalam
mengambil keputusan. Remaja dengan suasana hati yang tenang mampu
mengambil sebuah keputusan yang bijaksana, sedangkan ketika berada pada
kondisi yang emosional maka remaja dapat mengambil keputusan yang tidak
bijaksana.
Remaja sesungguhnya sudah mengalami peningkatan kognitif dan
kesadaran diri, sehingga dapat mengatasi stres dan fluktuasi emosi secara
efektif. Nyatanya masih banyak pula remaja yang tidak dapat mengelola
emosinya secara efektif. Hal ini mengakibatkan remaja mengalami
kemarahan dan kurang mampu meregulasi emosinya, sehingga dapat memicu
munculnya berbagai masalah, salah satunya adalah kenakalan remaja
(Santrock, 2007). Kenakalan remaja dapat pula terjadi bila konflik dengan
orangtua tidak segera diselesaikan, terjadi dalam waktu yang lama, dan terjadi
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secara intens atau pada taraf yang tinggi (Ramadhani & Rahmasari, 2011;
Santrock, 2012).
B. Perilaku Cyberbullying
1. Definisi Cyberbullying
Definisi cyberbullying masih menjadi perdebatan karena sulitnya
membedakan dengan perilaku bullying. Inti perdebatan tersebut adalah
bagaimana

menggambarkan

perilaku

yang umum

disebut

sebagai

cyberbullying (Corcoran, Guckin, & Prentice, 2015). Kowalski, Limber, dan
Agatston (dalam Dooley, Pyżalski, & Cross, 2009) mengungkapkan bahwa
terkadang sulit untuk mendefinisikan cyberbullying dan banyak ahli
mengadopsi

ide

Olweus

mengenai

pengertian

bullying

untuk

mendefinisikannya sebagai bullying yang terjadi di media elektronik.
Bullying sendiri merupakan agresi yang dilakukan dengan sengaja,
berulangkali, dan ditujukan pada orang yang tidak mampu untuk membela
diri (Olweus dalam Dooley dkk., 2009).
Olweus (2012) menyatakan bahwa cyberbullying merupakan bentuk
baru dari bullying. Cyberbullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan
oleh individu maupun kelompok dengan sengaja dan berulangkali melalui
media elektronik, dan menyerang korban yang tidak memiliki kekuatan untuk
melindungi diri. Belsey (dalam Corcoran dkk., 2015) mengartikan
cyberbullying sebagai penggunaan informasi dan teknologi komunikasi untuk
mendukung kesenjangan, pengulangan, dan perilaku bermusuhan yang
dilakukan

individu

atau

kelompok

dan

bersifat

membahayakan.
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Cyberbullying merupakan perilaku yang melibatkan penggunaan email,
instant message, web pages, blogs, chat room, digital images, pesan singkat
yang dikirim melalui telepon seluler, online gaming maupun teknologi
informasi dan komunikasi lain (Kowalski dkk., 2012).
Berdasarkan beberapa pengertian cyberbullying di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan
melalui media elektronik, media sosial, serta teknologi infromasi dan
komunikasi secara sengaja dan dilakukan berulangkali untuk menyerang
individu atau kelompok yang sulit untuk membela atau melindungi dirinya
sendiri.
2. Jenis-jenis Perilaku Cyberbullying
Perilaku Cyberbullying dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis.
Willard (dalam Rifauddin, 2016) mengungkapkan terdapat tujuh jenis
perilaku cyberbullying, yaitu:
a. Flaming (terbakar), berasal dari istilah “flame” yang dapat diartikan
sebagai isi pesan dengan kata-kata yang berapi-api. Flaming merupakan
pesan yang dikirmkan kepada seseorang dengan isi yang penuh kemarahan
dan to the point
b. Harassment (gangguan), merupakan pesan-pesan mengganggu yang
dikirim melalui SMS, email, dan pesan teks lainnya dan dilakukan secara
berkelanjutan
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c. Cyberstalking, yaitu gangguan yang diberikan pada seseorang dengan
mencemarkan nama baiknya sehingga memberikan efek ketakutan pada
seseorang
d. Denigration, merupakan perilaku menyebarluaskan keburukan orang lain
dengan maksud untuk merusak nama baiknya dan reputasinya
e. Impersonation (peniruan), yaitu menirukan orang lain lalu mengirimkan
pesan atau status yang tidak baik
f. Outing & Trickey, dimana outing merupakan penyebarluasan rahasia atau
foto pribadi milik orang lain, sedangkan trickey adalah perilaku
mengelabuhi agar seseorang mau untuk memberikan rahasia atau foto
pribadinya
g. Exclussion (pengeluaran), yaitu mengeluarkan orang lain dari grup online
dengan sengaja dan kejam
Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa jenis-jenis
cyberbullying tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menganggu
dan melakukan hal yang buruk pada orang lain. Bentuk-bentuk gangguan
yang diberikan beragam, seperti pesan yang berisi kemarahan, mencemarkan
nama baik seseorang, menyebarluaskan keburukan atau rahasia orang, dan
mengirim pesan menganggu secara berkelanjutan. Perilaku tersebut
dilakukan melalui media online dan pesan teks seperti SMS dan email.
3. Dampak Cyberbullying
Dampak yang ditimbulkan dari perilaku cyberbullying dapat dirasakan
baik oleh korban maupun pelaku. Pelaku cyberbullying akan mengalami efek
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jangka panjang seperti sikap antisosial yang tinggi, munculnya perilaku
kriminal pada masa dewasa (Notar, Padgett, & Roden, 2013), dan akan
mengalami penurunan harga diri (Brewer & Kerslake, 2015). Penelitian yang
dilakukan oleh Permatasari (dalam Rifauddin, 2016) menunjukkan bahwa
pelaku cyberbullying akan mengalami rasa bersalah yang berkepanjangan.
Korban perilaku cyberbullying dapat merasa depresi, terisolasi, merasa
diperlakukan tidak manusiawi, merasa tidak berdaya ketika diserang, dan
dapat melakukan niatan untuk bunuh diri (Rahayu, 2012). Korban juga akan
memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku agresif atau kekerasan
ketika dewasa sebagai efek jangka panjang (Sartana & Afriyeni, 2017).
Yudhianto (dalam Rachmatan & Rayyan, 2017) menyatakan bahwa korban
perilaku cyberbullying juga memungkinkan berperilaku pasif, murung, dan
mengalami kecemasan yang tinggi.
4. Faktor-faktor Cyberbullying
Perilaku cyberbullying memiliki setidaknya lima faktor yang diperoleh
melalui beberapa penelitian (Satalina, 2014; Malihah dan Alfiasari, 2018;
Disa dalam Satalina, 2014). Faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Tipe Kepribadian Ekstrover dan Introver
Individu yang memiliki tipe kepribadian ekstrover cenderung
melakukan perilaku cyberbullying lebih besar dibandingkan dengan tipe
kepribadian introver (Satalina, 2014). Karakteristik pelaku cyberbullying
menurut Camodeca dan Goosens (2005) salah satunya adalah dominan.
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Karakteristik tersebut selaras dengan salah satu karakteristik kepribadian
ekstrover menurut Eysenk yaitu dominan.
b. Kontrol Diri
Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mengontrol diri
merupakan faktor seseorang memiliki perilaku cyberbullying (Pandie &
Weisman, 2016). Seseorang yang memiliki kontrol diri yang rendah akan
memandang hubungannya dengan orang lain sebagai sebuah permusuhan
dan mengandung emosi negatif karena tidak mampu mengontrol hasrat
yang dimiliki (Burt, Simons, & Simons, 2006).
c. Komunikasi Orang tua dan Anak
Komunikasi yang terjalin baik antara orang tua dan anak akan
membentuk konsep diri anak yang baik pula, sehingga anak mampu
melindungi diri dari perilaku menyimpang. Berlawanan dengan hal
tersebut, jika komunikasi yang terjalin buruk maka akan memicu
munculnya kenakalan pada remaja (Cernkovich & Giordiano dalam
Malihah dan Alfiasari, 2018). Penelitian yang dilakukan Malihah dan
Alfiasari (2018) juga mengungkapkan bahwa komunikasi yang rendah
atau tidak terbuka berpeluang meningkatkan perilaku cyberbullying.
d. Strain
Strain merupakan tekanan psikis yang muncul karena adanya
hubungan negatif dengan orang lain. Hal tersebut akan menghasilkan
dampak negatif, terutama rasa marah dan frustasi yang dapat mengarahkan
pada kenakalan.
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e. Interaksi orangtua dan anak
Lestari (2012) menjelaskan bahwa baik anak maupun orangtua
memiliki perspektif atau cara pandangnya masing-masing dalam menjalin
interaksi atau hubungan. Orangtua menganggap anak adalah hal terpenting
dalam hidupnya, sehingga orangtua akan berusaha untuk selalu memenuhi
kebutuhannya agar anak merasa bahagia dan sejahtera. Kenyataannya
orangtua juga memiliki persepektif kekuasaan dan kewenangan. Perspektif
tersebut merupakan tuntutan bagi anak yang menggambarkan harapan dari
orangtua. Tuntutan dari orangtua membuat anak melakukan sikap
menentang yang merupakan perilaku menolak untuk menyesuaikan diri
dengan tuntutan orangtua.
Perspektif untuk memenuhi kebutuhan anak dan perspektif tuntutan
pada anak tersebut yang membuat hubungan orangtua dan anak mengalami
konflik atau perbedaan. Galtung menyatakan jika konflik interpersonal
tersebut akan menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kekerasan
(Nursalim & Purwoko dalam Hendrastin & Purwoko, 2014). Kekerasan
tersebut jika dilakukan menggunakan teknologi dikenal dengan istilah
cyberbullying (David-Ferdon & Hertz, 2007).
Berdasarkan penjelasan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan
bahwa perilaku cyberbullying dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan
eksternal. Faktor internal yang memengaruhi adalah tipe kepribadian
ekstrover dan kontrol diri yang dimiliki. Faktor eksternal ada karena
kehadiran orang lain, salah satunya orangtua. Interaksi dan komunikasi yang
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tidak terjalin baik dengan orangtua dapat mengarahkan seseorang pada
perilaku cyberbullying. Interaksi yang buruk tersebut disebabkan oleh
adanya perbedaan perspektif yang dimiliki orangtua dan anak. Hal ini
menyebabkan terjadinya konflik interpersonal yang dapat mengarahkan
pula pada perilaku cyberbullying.
5. Aspek-aspek Cyberbullying
Aspek-aspek pada cyberbullying akan dijelaskan melalui aspek
bullying tradisional yang telah direvisi atau didefinisi ulang. Bullying
tradisional memiliki empat aspek penting, yaitu repetition (pengulangan),
power imbalance (ketidakseimbangan kekuatan), intention (niat), dan
aggression (agresi). Empat aspek bullying tradisional tersebut dapat
diaplikasikan ke dalam konteks cyber dengan membedakannya dalam
cyberbullying langsung dan tidak langsung (Langos, 2012). Penjelasan aspekaspek cyberbullying tersebut adalah sebagai berikut:
a. Repetition (Pengulangan)
Pengulangan

merupakan

kriteria

utama

dalam

perilaku

cyberbullying. Apabila aspek pengulangan tidak ada maka perilaku
cyberbullying hanya dianggap sebagai bahan candaan atau godaan baik
secara tradisional maupun di dunia maya. Pengulangan merupakan kriteria
utama dalam menentukan perbedaan antara gurauan atau lelucon dengan
serangan yang disengaja. Satu tindakan mengunggah foto, video, atau
pesan teks bermuatan negatif yang dilakukan pada blog, web, email,
twitter, dll dapat termasuk dalam pengulangan ketika hal tersebut diakses
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atau dilihat. Penting untuk membedakan aspek pengulangan pada
cyberbullying langsung dan tidak langsung dalam konteks dunia maya.
Aspek pengulangan dalam perspektif cyberbullying langsung terjadi
dalam ranah pribadi termasuk komunikasi yang terjalin hanya antara
korban dan pelaku melalui perangkat elektronik. Komunikasi dapat terjalin
dengan cara menelepon, mengirimkan SMS, atau mengirimkan email ke
ponsel pribadi korban dengan ponsel pribadi pelaku dan lebih dari itu.
Aspek pengulangan ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang terjadi
atau terjalin lebih dari satu kali. Contoh dari hal tersebut adalah ketika
pelaku mengirimkan email yang berisi agresi sebanyak lima kali dalam
satu bulan. Berdasarkan perspektif cyberbullying tidak langsung, perilaku
cyberbullying terjadi di area publik dalam dunia maya. Aspek pengulangan
terjadi ketika pelaku mengunggah konten di forum publik sehingga dapat
dilihat berulangkali dan dapat disebarkan kepada orang lain tanpa perlu
berulangkali diunggah.
b. Power Imbalance (Ketidakseimbangan Kekuatan)
Aspek ketidakseimbangan kekuatan merupakan elemen lain yang
termasuk kriteria penting dari perilaku cyberbullying. Ketidakseimbangan
baik pada bullying trandisional maupun di dunia maya ditunjukkan dengan
adanya kekuatan lebih besar yang dimiliki pelaku dibandingkan
korbannya. Kriteria sebagai perilaku cyberbullying terpenuhi ketika aspek
ketidakseimbangan kekuatan menempatkan korban pada posisi tidak
menguntungkan, yaitu sulit membela dirinya sendiri. Kekuatan pelaku atas
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korban dapat dilihat dari segi fisik dan karakteristiknya, seperti
popularitas, tinggi badan, kecerdasan, kekuatan fisik, usia, jenis kelamin,
status ekonomi, dll. Ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan
korban dapat diartikan bahwa pelaku dianggap sebagai orang yang lebih
kuat dan korban sebagai pihak yang lemah dan tidak mampu membela diri.
Ketidakseimbangan kekuatan terjadi karena adanya perbedaan
kemampuan menggunakan teknologi antara pelaku dan korban. Apabila
pelaku memiliki keahlian yang tinggi dalam perilaku online, maka korban
merasa tidak berdaya untuk membela dirinya. Faktor anonymity juga
berpengaruh terhadap terjadinya ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku
merasa lebih memiliki kekuatan dan keberanian ketika mampu
menyamarkan identitasnya dengan nama palsu, akun palsu, dan
memblokir nomernya. Hal tersebut membuat korban merasa tidak berdaya
karena tidak mengetahui siapa pelakunya. Unggahan tentang korban yang
memasuki ranah publik membuat orang lain dengan bebas menyebarkan,
mengunggah kembali, dan mengubahnya. Aspek ketidakseimbangan
kekuatan berlaku sama baik dalam ranah pribadi atau publik.
c. Agression and Intention (agresi dan niat)
Aspek niat dan agresi merupakan dua hal yang terkait dan berada
dalam bingkai yang sama, yaitu agresi. Aspek pengulangan dan
ketidakseimbangan kekuatan yang ada menyebabkan bullying sebagai hal
yang baru dari agresi namun masih merupakan bagian dari agresi. Perilaku
secara online yang umum dilakukan atau tidak sengaja dilakukan, seperti
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cyberteasing dan cyberjoking masuk dalam tindakan agresi di dunia maya
meskipun tidak mengandung aspek pengulangan, ketidakseimbangan
kekuatan, dan niat untuk membahayakan seseorang. Aspek niat tidak
dianggap sebagai perilaku agresi jika upaya untuk membahayakan korban
tidak terwujud. Tindakan online atau dalam bentuk lainnya akan dianggap
sebagai perilaku agresi jika menghasilkan efek negatif dan korban
memiliki motivasi untuk menghindarinya.
Aspek niat atau itensi dalam konteks cyberbullying sebaiknya
mempertimbangkan adanya pandangan cyberbullying langsung dan tidak
langsung. Pelaku cyberbullying langsung melakukan perilaku yang
memenuhi kriteria pengulangan. Perilaku pengulangan ini nantinya akan
menunjukkan adanya itensi untuk membahayakan seseorang dimana
perilaku tersebut bukan hal yang tidak disengaja. Hal ini membuat aspek
niat dan pengulangan saling berhubungan. Berdasarkan pandangan
cyberbullying tidak langsung, Brenner dan Rehberg (dalam Langos, 2012)
mengemukakan adanya dua isu. Isu pertama adalah sejauh mana
cyberbully dengan sengaja mengarahkan adanya komunikasi online pada
korban. Isu kedua yaitu sejauh mana cyberbully mengharapkan adanya
komunikasi yang memiliki pengaruh negatif bagi korban.
Contoh dari hal tersebut adalah apabila pelaku mengunggah
informasai tertentu di dunia maya dengan menandai nama korban, maka
hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa cyberbully sengaja mengarahkan
komunikasi pada korban. Berbeda bila pelaku mengunggah informasi di
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dunia maya tetapi membatasi akses dengan memasang pengaturan privasi
atau diunggah ke area yang tidak mudah menarik perhatian korban. Hal
tersebut akan menjadi masalah untuk memunculkan niat. Apabila
informasi yang diunggah tidak bermaksud membahayakan atau merugikan
korban maka akan lebih sulit memenuhi aspek niat.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek
tersebut dapat dilihat dari pandangan cyberbullying langsung dan tidak
langsung. Cyberbullying langsung terjadi apabila pelaku mengarahkan
komunikasi melalui perangkat elektronik langsung kepada seseorang yang
dituju. Apabila pelaku mengunggah hal yang buruk di forum publik sehingga
orang lain dapat mengaksesnya dan menyebarluaskannya maka hal tersebut
merupakan cyberbullying tidak langsung. Cyberbullying langsung dan tidak
langsung pada aspek pengulangan terjadi bila hal tersebut dilakukan lebih dari
satu kali atau berulangkali dilihat dan disebarluaskan oleh orang lain.
Aspek selanjutnya adalah ketidakseimbangan kekuatan, dimana pelaku
memiliki kemampuan perilaku online yang tinggi dan didukung dengan
faktor anonymity sehingga korban tidak berdaya untuk membela diri. Aspek
agresi dan niat berada pada bingkai yang sama yaitu agresi. Aspek agresi
terjadi bila memberikan efek negatif bagi korban sehingga korban cenderung
menghidarinya. Hal ini berlaku pada aspek niat dimana pelaku sengaja
mengarahkan komunikasi online pada korban dan memiliki pengaruh negatif.
Kriteria pengulangan juga penting dalam aspek ini karena nantinya akan
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menunjukkan adanya itensi untuk membahayakan seseorang dimana perilaku
tersebut bukan hal yang tidak disengaja.
C. Remaja
1. Batasan Umur Remaja
Remaja atau adolescence merupakan sebuah tahap perkembangan
manusia yang dikenal sebagai tahapan transisi dari masa anak-anak menuju
masa dewasa dan melibatkan adanya perubahan secara biologis, kognitif, dan
sosioemosional. Masa remaja secara umum dimulai pada usia 10 hingga 13
tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun serta dibedakan menjadi dua
periode, yaitu remaja awal (early adolescence) dan remaja akhir (late
adolescence). Remaja awal kurang lebih berlangsung pada tahapan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan disertai
perubahan pubertal yang besar. Masa remaja akhir terjadi pada pertengahan
dasawarsa yang kedua dari kehidupan dan disertai dengan munculnya minat
terhadap karir, lawan jenis, dan eksplorasi identitas yang besar (Santrock,
2007). Usia remaja rata-rata menurut Hurlock (1955) adalah antara 13 hingga
18 tahun. Hurlock juga membagi masa remaja menjadi dua divisi, yaitu
remaja awal dengan usia sekitar 13 hingga 17 tahun dan remaja akhir sekitar
17 hingga 18 tahun.
World Health Organization (WHO) menjelaskan definisi remaja secara
konseptual dengan adanya tiga kriteria. Kriteria pertama yaitu secara biologis
dimana masa remaja ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual
sekunder hingga mengalami kematangan seksual. Kriteria kedua adalah
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secara psikologis dimana terjadi pekembangan dan adanya pola identifikasi
dari anak-anak menuju dewasa. Kriteria terakhir adalah secara sosialekonomi dimana remaja mencoba untuk menjadi lebih mandiri. WHO juga
membedakan masa remaja menjadi dua, yaitu remaja awal dengan rentang
usia 10-14 tahun dan remaja akhir dengan rentang 15-20 tahun (Sarwono,
2011). Pandangan lain diberikan oleh Papalia, Feldman, dan Martorell (2014)
yang menjelaskan batasan usia masa remaja secara kasar yaitu sekitar usia 11
hingga 20 tahun.
Remaja pada masa ini banyak menghabiskan waktu mereka untuk
mengakses media online. Remaja usia 8 hingga 18 tahun menghabiskan 6,5
jam sehari (44,5 jam seminggu) untuk mengakses media. Waktu yang tersisa
sebesar 2,25 jam sehari dihabiskan bersama orangtua, dan hanya 50 menit
sehari untuk melakukan pekerjaan rumah. Remaja di seluruh dunia juga
semakin tergantung dan mulai membangun lingkungan sosial mereka di
internet dengan menggunakan media sosial seperti chat rooms, email, pesan
instan, facebook, dan situs web populer lainnya. Hal ini tentu menimbulkan
dampak pada diri remaja (Santrock, 2012). Penelitian yang dilakukan
Pujazon-Zazik & Park (dalam Santrock, 2012) mengungkapkan bahwa 42%
remaja usia 10 hingga 17 tahun terpapar pornografi, mengalami peningkatan
substansial pelecehan, dan melakukan cyberbullying melalui internet.
2. Perkembangan Psikososial dan Emosi
Masa remaja sering dikenal sebagai masa storm and stress untuk
menggambarkan gejolak dan tekanan yang dialami. Pandangan tersebut
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dianggap terlalu berlebihan karena tidak semua remaja mengalaminya.
Terlepas dari pandangan tersebut, sesungguhnya hal yang tidak dapat
dihindari adalah adanya fluktuasi (naik dan turun) emosi yang kerap terjadi
pada masa remaja awal (Rosenblum & Lewis dalam Santrock, 2007).
Fluktuasi emsoi tersebut menyebabkan remaja mudah marah namun tidak
mengerti cara mengekspresikannya dengan benar dan cukup. Remaja yang
merasa diganggu atau dihalangi akan menjadi sangat marah pada orangtuanya
dan dapat memproyeksikan perasaan-perasaaan yang tidak menyenangkan
kepada orang lain (Santrock, 2007).
Psikoanalisis memiliki pandangan bahwa masa remaja merupakan
masa pertentangan antara id yang merupakan hasrat mencari kesenangan
seksual dan super-ego yang merupakan aturan dan tuntutan untuk mengikuti
moral dan norma sosial (Lestari, 2012). Arnett (dalam Lestari, 2012)
mengungkapkan tiga karakteristik yang dialami individu saat remaja, yaitu
konflik dengan orangtua, problem emosi yang bersumber pada suasana hati
(mood disruption), dan kecenderungan perilaku yang mengundang resiko
(risk behaviour).
Konflik yang terjadi antara orangtua dan remaja mulai meningkat pada
remaja awal, mencapai puncak pada masa remaja tengah, dan berangsur
mengalami penurunan pada masa remaja akhir (Montemayor dalam Lestari,
2012). Penelitian lain mengungkapakan bahwa pada masa remaja awal,
intensitas konflik lebih tinggi dan menurun pada remaja akhir (Allison &
Schultz; Laursen, Coy, & Collins dalam Lestari, 2012). Konflik dalam
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keluarga antara orangtua-remaja dan identifikasi positif dengan orangtua
secara lebih spesifik akan mencapai puncaknya pada usia 13 tahun dan
kemudian berkurang hingga memasuki usia 17 tahun (Santrock, 2007).
Santrock (2012) melengkapi bahwa konflik antara orangtua dan remaja
juga meningkat pada masa remaja awal dan menyangkut ranah kehidupan
keluarga sehari-hari dan jarang menyangkut hal yang besar. Konflik yang
terjadi sehari-hari merupakan cerminan dari relasi antara orangtua dan remaja
dan biasanya memberikan fungsi perkembangan yang positif. Hal ini akan
berbeda ketika konflik yang terjadi berada pada taraf yang tinggi, sehingga
perlu adanya perhatian terhadap relasi orangtua dan remaja. Konflik yang
terjadi dalam waktu yang lama serta intens akan mengarah pada munculnya
permasalahan remaja.
Beberapa penelitian yang terdapat dalam buku karangan Lestari (2012)
menemukan area-area yang dapat memicu timbulnya konflik antara orangtua
dan remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Ellis-Schwabe dan Thornburg
(1986) menemukan 10 area terjadinya konflik, yaitu pacaran, pemilihan
teman, pemanfaatan waktu luang, perilaku pribadi, sikap di sekolah, tugas
pekerjaan rumah, penggunaan uang, penggunaan telepon, cara berpakaian,
dan menonton televisi. Penelitian selanjutnya milik Sorkhabi (2010)
mengungkapkan bahwa kebanyakan konflik yang terjadi antara remaja dan
orangtua berada pada ranah pribadi, seperti penampilan diri, waktu tidur
malam, hubungan romantis, dan karier. Penelitian lain milik Lestari dan
Asyanti (2009) menemukan area konflik yang juga tidak jauh berbeda, yaitu
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dalam hal pemanfaatan waktu luang, penggunaan telepon, tugas pekerjaan
rumah, cara berpakaian, pemilihan teman, dan pacaran.
Berdasarkan penjelasan di atas, masa remaja merupakan tahap dimana
remaja mengalami fluktuasi (naik dan turun) emosi atau ketidakstabilan
emosi. Hal tersebut menyebabkan remaja sulit untuk mengekspresikan emosi
mereka sehingga mudah untuk memproyeksikan amarah kepada orang lain.
Pada masa ini remaja biasanya akan mengalami konflik dengan orangtua.
Konflik tersebut memuncak ketika remaja berada pada usia awal yaitu sekitar
usia SMP atau SMA dan berangsur menurun. Remaja SMP hingga SMA di
Indonesia memiliki batasan usia sekitar 12 hingga 18 tahun (dalam
www.setkab.go.id, 2019). Masa remaja juga diwarnai dengan adanya
eksplorasi media khususnya media online. Hal ini menyebabkan adanya
dampak negatif, salah satunya adalah cyberbullying yang terjadi pada remaja
usia 10-17 tahun (Pujazon-Zazik & Park dalam Santrock, 2012). Berdasarkan
hal tersebut, subjek penelitian ditentukan dengan mengambil kisaran usia 12
hingga 18 tahun yang berada pada periode remaja awal dan remaja akhir.
D. Dinamika Hubungan Konflik Interpersonal dengan Orangtua dan Perilaku
Cyberbullying pada Remaja
Masa remaja atau adolescence merupakan peralihan atau transisi dari masa
anak-anak menuju masa dewasa (Berk, 2012). Perkembangan pada masa remaja
dilalui dengan adanya perubahan dari segi biologis, psikologis, dan sosial (Berk,
2002). Perubahan emosi terjadi pula pada masa remaja, dimana remaja mulai
mengalami fluktuasi (naik turun) emosi (Rosenblum & Lewis dalam Santrock,
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2007). Hal tersebut menyebabkan remaja sulit mengekspresikan emosi sehingga
memproyeksikannya kepada orang lain (Santrock, 2007). Arnett (dalam Lestari,
2012) menambahkan bahwa pada masa remaja terdapat tiga karakteristik yang
dialami, yaitu konflik dengan orangtua, problem emosi yang bersumber pada
suasana hati (mood disruption), dan kecenderungan perilaku yang mengundang
risiko (risk behaviour). Konflik dengan orangtua yang terjadi pada masa remaja
dimulai pada remaja awal dan memuncak pada masa remaja tengah, dan
selanjutnya mengalami penurunan pada remaja akhir (Lestari, 2012).
Konflik diartikan sebagai hal yang identik dengan percekcokan,
perselisihan, dan pertengkaran (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online).
Konflik terjadi akibat adanya ketidakcocokan antara tiga hal, yaitu hasrat
individu, tuntutan masyarakat, dan aturan (Freud dalam Lestari, 2012). Konflik
bisa pula diartikan sebagai perilaku seseorang untuk beroposisi dengan pikiran,
perasaan, dan tindakan orang lain (McCollum dalam Lestari, 2012). Konflik juga
merupakan proses ketika satu pihak menganggap pihak lain sebagai penyebab
kegagalan dari sebuah kepentingan (Thomas, 1992). Konflik merupakan suatu
dinamika yang luas dan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah konflik
interpersonal. Konflik dengan orangtua pada masa remaja merupakan jenis
konflik interpersonal dimana terjadi ketidaksetujuan antara individu-individu
yang memiliki hubungan, salah satunya hubungan dalam keluarga antara
orangtua dan anak (Devito, 1995). Konflik interpersonal didefinisikan sebagai
usaha untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada dua individu yang
bergantung satu sama lain, memiliki tujuan yang bertentangan, memiliki sumber

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

37

daya yang langka, dan mendapat gangguan dalam mencapai tujuannya (Wilmot
& Hocker, 2007).
Konflik interpersonal memiliki lima aspek, yaitu an expressed struggle,
interdependence, perceived incompatible goal, percieved scarce resources, dan
interference (Wilmot & Hocker, 2007). Aspek pertama adalah an expressed
struggle yang terjadi ketika seseorang melakukan komunikasi baik verbal atau
non-verbal untuk mengungkapkan persepsi mereka tentang orang lain. Persepsi
intrapersonal merupakan dasar terjadinya konflik, namun ketika persepsi
tersebut diungkapkan secara komunikatif maka dapat menjadi konflik
interpersonal. Komunikasi dan konflik interpersonal memang merupakan hal
yang saling berhubungan.
Aspek kedua adalah interdependence yang merupakan hubungan saling
tergantung antara dua orang atau lebih. Seseorang yang bergantung dengan
orang lain akan tertarik dengan apa yang orang lain lakukan. Pilihan yang
diambil seseorang akan mempengaruhi orang lain, sehingga konflik merupakan
suatu kegiatan bersama (mutual activity). Individu yang berkonflik terkadang
memilih untuk tidak bertentangan karena adanya kepentingan bersama (mutual
interest), sehingga keputusan yang dibuat dalam situasi konflik akan
memengaruhi orang lain. Individu yang saling bergantung dan terjebak dalam
situasi ini namun tidak memiliki penyelesaian yang tepat akan mengalami
konflik yang tidak produktif. Penyelesaian konflik yang hanya mengulang cara
lama namun tidak berhasil akan menyebabkan konflik yang destruktif pula.
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Aspek ketiga adalah perceived incompatible goal yang terjadi karena
individu yang saling berkonflik menginginkan hal yang sama atau hal yang
berbeda. Individu memiliki persepsi bahwa tujuan mereka bertentangan karena
menginginkan hal yang sama. Keinginan dalam hal yang berbeda dapat diartikan
sebagai pilihan masing-masing orang yang sering kali tampak jelas berbeda.
Persepsi tujuan yang saling bertentangan dapat diubah dan diselesaikan dengan
adanya komunikasi yang jelas. Aspek keempat adalah percieved scarce
resources yang merupakan persepsi seseorang akan sumber daya yang mulai
berkurang atau terbatas. Sumber daya tersebut dapat berupa cinta, penghargaan,
perhatian, rasa peduli, kekuasaan (power), dan harga diri (self-esteem). Individu
yang mengalami konflik sering memiliki persepsi bahwa dirinya memiliki power
dan self-esteem yang rendah dibandingkan orang lain. Persepsi seseorang
tersebut tidak dapat diubah, namun komunikasi yang bertujuan untuk
meyakinkan disertai dengan respon yang mendukung akan membantu.
Aspek terakhir adalah interference yang merupakan hadirnya tindakan
menganggu atau menghalangi yang dilakukan orang lain. Seseorang yang
merasa bahwa dirinya diganggu dan dihalangi akan memberikan respon marah
dan juga menyalahkan. Niat dan pikiran seseorang untuk mengganggu dan
menghalangi orang lain bisa dipahami dengan melakukan komunikasi.
Berdasarkan pemaparan aspek-aspek konflik interpersonal diketahui bahwa
komunikasi merupakan penyelesaian yang

mungkin dilakukan untuk

mengungkapkan persepsi-persepsi yang dirasakan terhadap orang lain.
Komunikasi merupakan elemen penting dalam seluruh konflik interpersonal.
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Komunikasi dan konflik interpersonal memang saling berhubungan dengan tiga
cara, salah satunya komunikasi dapat menjadi alat manajemen konflik yang
justru destruktif. Konflik dengan gaya yang destruktif cenderung tidak
menyelesaikan konflik secara positif, namun cenderung memandang konflik
sebagai hal yang negatif (Nuqul dkk., 2018).
Cara pandang remaja yang positif atau negatif terhadap sebuah konflik
(Ramadhani & Rahmasari, 2011) dan tingkat besarnya sebuah konflik (Sorkhabi
& Middaugh dalam Apriyeni dkk., 2019) berpengaruh pada dampak yang
ditimbulkan. Cara pandang remaja yang negatif terhadap konflik akan
menimbulkan sikap dan perilaku yang destruktif pula (Lestari, 2012). Sifat
destruktif tersebut terjadi jika seseorang merasa tidak puas dengan
pencapaiannya dan dapat mengarah pada hal-hal yang merusak (Walgito, 2007).
Konflik yang destruktif cenderung meluas dari permasalahan awal terjadinya
konflik dan menggunakan strategi berupa ancaman dan pemaksaan (JensenCampbell dkk., 1996). Hal ini menimbulkan rasa cemas, gelisah, mudah marah,
tersinggung, kecewa, dan putus asa (Ramadhani & Rahmasari, 2011). Remaja
yang mengalami konflik dengan orangtua dalam waktu yang lama dan intens
serta berada pada taraf yang tinggi juga akan mengarah pada permasalahanpermasalahan remaja (Santrock, 2012).
Konflik yang terus dialami dan tidak kunjung selesai juga menyebabkan
terjadinya gangguan baik dari segi psikis dan perilaku (Walgito, 2007).
Gangguan psikis yang dirasakan adalah adanya perasaan yang lebih sensitif,
konsentrasi yang rendah, serta sulit berpikir jernih atau positif, sedangkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

40

gangguan perilaku yang terjadi adalah menarik diri dari lingkungan, sulit untuk
menjalin relasi, serta perilaku akan menjadi agresif. Galtung menyatakan bahwa
konflik juga memicu terjadinya kekerasan (Nursalim & Purwoko dalam
Hendrastin & Purwoko, 2014). Berlawanan dengan cara pandang yang negatif,
remaja yang memandang sebuah konflik dengan positif akan memiliki persepsi,
sikap, dan respon yang konstruktif (Weitzman & Patricia dalam Ramadhani &
Rahmasari, 2011). Respon yang konstruktif tersebut mampu membuat remaja
mengekspresikan pikiran dan emosinya dengan lebih baik lagi (Nuqul dkk.,
2018).
Sifat konflik interpersonal yang konstruktif cenderung melihat masalah
dengan fokus pada sebab awal terjadinya konflik sehingga tidak melebar pada
masalah-masalah lain (Jensen-Campbell dkk., 1996). Hal tersebut menghasilkan
dampak yang positif pula bagi remaja, seperti memiliki kepercayaan diri yang
besar dan meningkatkan relasi sehingga hubungan dengan orang lain lebih erat
(Walgito, 2007). Remaja juga akan memiliki cara pemecahan masalah yang
lebih baik, memiliki ide-ide kreatif, dan semakin dapat memahami serta bersikap
terhadap perbedaan (Somech dalam Ramadhani & Rahmasari, 2011). Latipun
(2010) mengungkapkan bahwa dengan menyelesaikan konflik secara
konstruktif, remaja menjadi sadar untuk berperilaku damai dengan orang lain
dan memilih untuk berekonsiliasi. Hocker dan Wilmot (dalam Ramadhani,
2016) menyatakan jika remaja yang mampu melakukan penyelesaian konflik
secara konstruktif menghasilkan beberapa perilaku antara lain, mampu
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melakukan tindakan yang lebih produktif dan mampu membangun hubungan
yang lebih baik dengan orang lain.
Kondisi emosi negatif yang ditunjukkan remaja akibat dampak negatif
konflik interpersonal tersebut dapat memengaruhi fungsi eksekutif pada kognisi
remaja, yaitu pengambilan keputusan. Emosi yang dirasakan berpengaruh pada
cara remaja mengambil keputusan. Remaja dengan suasana hati yang tenang
mampu mengambil keputusan yang bijaksana, sedangkan ketika berada pada
kondisi yang emosional remaja dapat mengambil keputusan yang tidak
bijaksana. Kenyataannya masih banyak remaja yang tidak dapat mengelola
emosinya secara efektif. Hal ini mengakibatkan remaja mengalami kemarahan
dan kurang mampu meregulasi emosinya, sehingga memicu munculnya berbagai
masalah, salah satunya kenakalan remaja (Santrock, 2007). Kenakalan remaja
yang mungkin terjadi tersebut salah satunya adalah perilaku cyberbullying
(Malihah & Alfiasari, 2018).
Dampak negatif konflik interpersonal, yaitu kekerasan juga merupakan
sebuah faktor pemicu terjadinya perilaku cyberbullying (Hendrastin & Purwoko,
2014). Kekerasan yang dilakukan menggunakan teknologi atau melalui media
merupakan sebuah agresi elektronik atau dikenal dengan istilah cyberbullying.
Cyberbullying sendiri dapat berupa ejekan, kebohongan, kata-kata kasar,
penyebaran rumor, ancaman, komentar agresif melalui media, seperti email, chat
room, pesan instan, web site, atau pesan singkat (David-Ferdon & Hertz, 2007).
Olweus (2012) menyatakan jika cyberbullying merupakan bentuk baru dari
bullying atau bullying tradisional. Cyberbullying merupakan tindakan agresif
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yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan sengaja dan
berulangkali melalui media elektronik, dan menyerang korban yang tidak
memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Perilaku cyberbullying tersebut
banyak dilakukan oleh remaja di Indonesia dan terus meningkat (VOA
Indonesia, 2018), meskipun nayatanya para remaja masih asing dengan istilah
cyberbullying dan menganggap hal tersebut wajar untuk dilakukan dan tidak
memahami bahaya dan dampak dari cyberbullying (Rahayu, 2012).
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E. Kerangka Penelitian
Gambar 1.
Hubungan antara Konflik Interpersonal dengan Orangtua dan Perilaku
Cyberbullying pada Remaja
Konflik Interpersonal dengan Orangtua

- Adanya pengungkapan persepsi terhadap orang lain
- Saling bergantung satu sama lain
- Adanya tujuan yang saling bertentangan
- Adanya persepsi berkurangnya cinta, perhatian, kekuasaan, dan harga diri
- Adanya gangguan dalam mencapai tujuan

- Konflik pada taraf tinggi, intens,
dan belum selesai
- Memandang konflik secara negatif

- Konflik pada taraf rendah dan
tidak intens
- Memandang konflik secara positif

- Mudah marah
- Cemas dan gelisah
- Merasa sensitif/tersinggung
- Merasa kecewa
- Merasa putus asa
- Sulit berpikir positif/jernih
- Berperilaku agresif
- Sulit berelasi

- Memiliki pikiran dan emosi lebih
baik
- Pemecahan masalah lebih baik
- Memahami perbedaan
- Mampu mendengarkan orang lain
- Relasi sosial yang baik
- Berperilaku damai
- Tindakan lebih produktif

Pengelolaan emosi tidak baik dan
pengambilan keputusan tidak bijak

Perilaku cyberbullying tinggi

Pengelolaan emosi baik dan
pengambilan keputusan lebih bijak

Perilaku cyberbullying rendah
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F. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan penjelasan teoritis yang telah diuraikan, maka hipotesis
dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara konflik interpersonal
dengan orangtua dan perilaku cyberbullying yang terjadi pada remaja. Hal ini
berarti semakin tinggi konflik interpersonal yang terjadi antara remaja dan
orangtua, maka semakin tinggi pula perilaku cyberbullying yang dilakukan.
Sebaliknya, semakin rendah konflik interpersonal yang terjadi antara remaja
dan orangtua, maka semakin rendah pula perilaku cyberbullying yang
dilakukan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu jenis
penelitian yang terdiri dari metode-metode yang berguna untuk menguji teoriteori tertentu dengan melihat hubungan antar variabel. Variabel yang
bersangkutan diukur dengan sebuah instrtumen, sehingga data yang diperoleh
berupa angka-angka dapat diukur dengan prosedur statistika (Creswell, 2014).
Sebuah teori dapat teruji secara objektif dengan meneliti hubungan antar
variabel. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian ini yang mengukur
hubungan antara perilaku cyberbullying dan konflik interpersonal dalam
keluarga antara orangtua dan anak (Creswell dalam Supratiknya, 2015).
Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei, dimana peneliti
mendeskripsikan secara numerik (angka) beberapa kecenderungan, perilaku,
atau pendapat dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut
(Creswell, 2014). Tujuan dari desain penelitian survei adalah untuk melakukan
generalisasi pada sebuah populasi berdasarkan sampel-sampel sehingga
menghasilkan kesimpulan tetang karakteristik, perilaku, atau sikap dari populasi
(Babbie dalam Creswell, 2014).
B. Variabel Penelitian
Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel independen (variabel
bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen merupakan
variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen, sedangkan
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variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen
(Sugiyono, 2008). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Variabel independen : Konflik Interpersonal
2. Variabel dependen

: Perilaku Cyberbullying

C. Definisi Operasional
1. Konflik Interpersonal
Konflik interpersonal didefinisikan sebagai suatu usaha untuk
mengekspresikan persepsi yang terjadi setidaknya antara dua orang yang
memiliki hubungan, seperti anggota keluarga dan saling bergantung karena
memiliki tujuan yang bertentangan, sumber daya yang langka, dan
mengalami gangguan dalam mencapai sebuah tujuan. Variabel konflik
interpersonal diukur menggunakan skala yang disusun berdasarkan aspekaspek yang diungkapkan oleh Wilmot dan Hocker (2007), yaitu an expressed
struggle

(usaha

untuk

mengungkapkan),

interdependence

(saling

ketergantungan), perceived incompatible goal (persepsi tujuan yang
bertentangan), percieved scarce resources (persepsi sumber daya yang
berkurang), dan interference (gangguan). Hasil skala konflik interpersonal
diperoleh melalui perhitungan skor pada skala. Skor konflik interpersonal
yang semakin tinggi menandakan semakin tinggi pula konflik interpersonal
yang terjadi. Apabila skor yang diperoleh semakin rendah maka semakin
rendah pula konflik interpersonal yang terjadi antara orangtua dengan remaja.
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2. Perilaku Cyberbullying
Cyberbullying dapat didefinisikan sebagai perilaku agresif yang
dilakukan melalui media elektronik, media sosial, serta teknologi infromasi
dan komunikasi secara sengaja dan dilakukan berulangkali untuk menyerang
individu atau kelompok yang sulit untuk membela atau melindungi dirinya
sendiri. Variabel perilaku cyberbullying diukur menggunakan skala yang
disusun berdasarkan aspek-aspek bullying tradisional yang telah didefinisikan
ulang sehingga selaras dengan konsep maya (cyber). Langos (2012)
mengungkapkan

bahwa

aspek-aspek

tersebut

adalah

repetition

(pengulangan), power imbalance (ketidakseimbangan kekuatan), intention
(niat), dan aggression (agresi). Skor perilaku cyberbullying yang semakin
tinggi menandakan semakin tinggi pula tingkat perilaku cyberbullying.
Apabila skor yang diperoleh semakin rendah maka semakin rendah pula
perilaku cyberbullying.
D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini dipilih menggunakan proses seleksi non-random
sample dengan teknik convenience sampling. Etikan, Musa, dan Alkassim
(2016) menjelaskan bahwa convenience sampling merupakan teknik yang
mudah, terjangkau, dan memiliki subjek yang sudah tersedia. Teknik ini
memiliki kriteria sampel yang dapat dibedakan dari populasinya dan subjek yang
mungkin dikecualikan dalam proses seleksi. Setiap anggota dari populasi
memenuhi kriteria praktis tertentu, seperti kemudahan untuk diakses, dekat
secara letak geografis, kesediaan untuk memberi waktu, atau kesediaan untuk
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berpartisipasi. Teknik convenience sampling memiliki penekanan pada
generalisasi, dimana hasil yang diperoleh dapat mewakili populasi dari sampel
yang diambil.
Penelitian ini menggunakan subjek remaja awal hingga remaja akhir
dengan batasan usia 12 hingga 18 tahun yang dapat melakukan perilaku
cyberbullying. Subjek juga merupakan remaja yang memiliki ponsel dan
pengguna aktif internet. Remaja dengan batasan usia tersebut dipilih sebagai
subjek berdasarkan data bahwa remaja usia 15-19 tahun merupakan pengguna
internet terbesar di Indonesia (dalam www.student.cnnindonesia.com, 2018).
Penetapan usia subjek tersebut juga didasarkan pada pendapat para ahli
mengenai batasan usia remaja awal dan akhir, penelitian tentang kecenderungan
kelompok usia remaja yang terlibat cyberbullying, dan usia terjadinya konflik
dengan orangtua.
Para ahli menetapkan beberapa batasan usia pada remaja awal dan akhir.
Santrock (2007) menyebutkan bahwa masa remaja dimulai pada usia 10-13
tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. WHO membedakan remaja awal
dengan usia 10-14 tahun dan remaja akhir berusia 15-20 tahun. Hurlock (1955)
melengkapi bahwa remaja memiliki batas usia 13 hingga 17 tahun, serta Papalia
dkk. (2014) menentukan batasan 11-20 tahun. Penelitian Pujazon-Zazik dan
Park (Santrock, 2012) menemukan bahwa kelompok remaja usia 10 hingga 17
tahun terlibat melakukan cyberbullying.
Remaja mulai mengalami konflik dengan orangtua yang akan memuncak
di masa remaja awal dan menurun pada remaja akhir. Konflik tersebut
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memuncak ketika remaja berada pada usia awal yaitu sekitar usia SMP atau
SMA dan berangsur menurun. Remaja SMP hingga SMA di Indonesia memiliki
batasan usia sekitar 12 hingga 18 tahun (dalam www.setkab.go.id, 2019).
Penelitian milik Lating (2016) menunjukkan bahwa remaja usia 11 hingga 15
tahun lebih sering mengalami konflik dengan orangtua. Remaja usia 12 – 18
tahun atau setara SMP dan SMA memiliki jumlah lebih dari 5.000 orang di
Indonesia (dalam www.statistik.data.kemdikbud.go.id, 2016). Populasi remaja
usia 12 – 18 tahun yang di atas 5.000 tersebut membuat sampel dalam penelitian
ini memiliki batas minimal 400 subjek (Supratiknya, 2015).
E. Metode dan Alat Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berupa
skala konflik interpersonal dan skala perilaku cyberbullying yang disusun
menggunakan metode penskalaan likert. Supratiknya (2014) menjelaskan bahwa
skala likert merupakan metode yang disusun untuk mengukur atribut psikologis
tertentu yang terdiri dari pernyataan-pernyataan. Skala ini meminta subjek
menyatakan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam sebuah yang memiliki empat
jenis pilihan respon, yaitu SS (Sangat Sesuai); S (Sesuai); TS (Tidak Sesuai);
STS (Sangat Tidak Sesuai).
Pilihan respon netral atau yang mencerminkan ketidakpastian tidak
digunakan agar subjek fokus memilih antara jawaban favorabel dan unfavorabel.
Hal tersebut dimaksudkan agar subjek tidak cenderung memilih respon netral
untuk mencari aman (Supratiknya, 2014). Kedua skala memiliki dua kategori
pernyataan, yaitu favorabel dan unfavorabel. Pernyataan favorabel adalah
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pernyataan-pernyataan yang jika mendapatkan persetujuan subjek akan
menunjukkan sikap positif pada aspek-aspek kedua variabel. Pernyataan
unfavorabel berlawanan dengan favorabel dimana pernyataan-pernyataan yang
disetujui subjek akan menunjukkan sikap negatif pada aspek-aspek kedua
variabel (Supratiknya, 2014). Skor ditetapkan dari satu hingga empat dengan
penjelasan sebagai berikut untuk pernyataan favorabel dan unfavorabel:
Tabel 1.
Skor Skala Konflik Interpersonal dengan Orangtua dan Perilaku
Cyberbullying pada Remaja
Alternatif Respon

Favorabel

Unfavorabel

Sangat Sesuai

4

1

Sesuai

3

2

Tidak Sesuai

2

3

Sangat Tidak Sesuai

1

4

Skala Konflik Interpersonal disusun berdasarkan aspek-aspek yang
diungkapkan oleh Wilmot dan Hocker (2007), yaitu an expressed struggle
(usaha untuk mengungkapkan), interdependence (saling ketergantungan),
perceived incompatible goal (persepsi tujuan yang bertentangan), percieved
scarce resources (persepsi sumber daya yang berkurang), dan interference
(gangguan). Skala perilaku cyberbullying disusun berdasarkan aspek-aspek yang
telah direvisi oleh Langos (2012), yaitu repetition (pengulangan), power
imbalance (ketidakseimbangan kekuatan), intention (niat), dan aggression
(agresi). Aspek-aspek pada blueprint kedua skala tersebut tidak diketahui mana
saja yang lebih signifikan antara satu aspek dan aspek lainnya. Hal ini membuat
aspek-aspek yang ada akan diberi bobot yang sekiranya sama (Azwar, 1999).
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Blueprint pada skala konflik interpersonal dengan orangtua dan perilaku
cyberbullying adalah sebagai berikut:
Tabel 2.
Blueprint dan Distribusi Item Skala Konflik Interpersonal
Item
Aspek

Favorabel Unfavorabel

Jumlah

Total (%)

An Expressed Struggle
(Usaha Untuk

26, 22, 6

9, 13, 28

6

20,7%

4 & 10

19, 2, 20

5

17,2%

15, 24, 16

1, 8, 18

6

20,7%

17, 23, 12

27, 25, 5

6

20,7%

7, 3, 11

14, 29, 21

6

20,7%

14

15

29

100%

Mengungkapkan)
Interdependence
(Saling
Ketergantungan)
Perceived Incompatible
Goal (Persepsi Tujuan
yang Bertentangan)
Percieved

Scarce

Rresources
(Persepsi Sumber Daya
yang Berkurang)
Interference
(Gangguan)
Total
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Tabel 3.
Blueprint dan Distribusi Item Skala Perilaku Cyberbullying
Item
Aspek

Favorabel Unfavorabel

Jumlah

Total (%)

23, 20, 11

19, 16, 6

6

25%

7, 1, 14

17, 9, 13

6

25%

Agression (agresi)

4, 10, 2

12, 5, 21

6

25%

Intention (niat)

15, 18, 3

8, 22, 24

6

25%

12

12

24

100%

Repetition
(pengulangan)
Power Imbalance
(ketidakseimbangan
kekuatan)

Total

F. Validitas, Seleksi Item, dan Reliabilitas Alat Ukur
1. Validitas
Validitas merupakan tahapan penting guna menunjukkan sejauh mana
sebuah skala psikologis sungguh-sungguh mengukur atribut psikologis yang
akan diukur (Supratiknya, 2014). Validitas diartikan pula sebagai ketepatan
dan kecermatan hasil pengukuran suatu skala psikologis (Azwar, 2012).
Pengujian validitas pada skala psikologis diharapkan mampu menghasilkan
data yang akurat sesuai tujuan pengukurannya (Azwar, 1999). Validitas yang
digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, yaitu validitas yang
dilakukan dengan menguji kelayakan atau relevansi isi tes melalui penilaian
para ahli yang kompeten atau expert judgement. Pengujian menggunakan
validitas isi bertujuan untuk melihat apakah item-item skala bersifat
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komprehensif (menyeluruh atau mencakup semua aspek) dan relevan (tidak
keluar dari tujuan ukur) (Azwar, 2012).
Metode validitas isi yang digunakan yaitu indeks validitas isi (content
validity index) atau IVI. Metode IVI menurut Polit, Beck, dan Owen
merupakan metode yang baik untuk menilai validitas isi sebuah skala baru
atau skala revisi. Jumlah ahli atau experts yang disarankan melakukan
penilaian minimal adalah 3 orang dan maksimal 10 orang. Penilaian IVI pada
penelitian ini dilakukan oleh tiga orang experts termasuk dosen pembimbing
skripsi dan empat orang peer judgement. Penilaian menggunakan skala
ordinal empat nilai (four point ordinal scale) dengan label, yaitu 1 (tidak
relevan); 2 (kurang relevan); 3 (agak relevan); 4 (sangat relevan). Empat nilai
tersebut selanjutnya dibuat menjadi dikotomis, yaitu Relevan (untuk nilai 3
dan 4) dan Tidak Relevan (untuk nilai 1 dan 2).
Perhitungan tersebut menghasilkan IVI-I (indeks validitas isi pada taraf
item) dan IVI-S (indeks validitas isi pada taraf skala) dengan jenis IVI-S/R
(rerata IVI-I seluruh item dalam skala). Berdasarkan hal tersebut, sebuah
skala memiliki validitas isi yang baik jika item-itemnya menghasilkan IVI-I
= 1,00 (dengan experts 3-5 orang) dan minimal 0,78 (dengan experts 6-10
orang). Skala setidaknya juga menghasilkan IVI-S/R minimal sebesar 0,90
(dalam Supratiknya, 2016). Hasil IVI-S/R pada skala konflik interpersonal
orangtua dengan remaja dan skala perilaku cyberbullying sebesar 1 atau
merupakan skala psikologi yang memiliki validitas isi sangat baik.
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2. Seleksi Item
Seleksi item pada skala psikologis dilakukan menggunakan parameter
yang sering disebut daya beda atau daya diskriminasi item. Daya diskriminasi
item merupakan taraf sejauh mana item mampu membedakan individu atau
kelompok individu yang memiliki atau tidak memiliki atribut yang diukur.
Pengujian diskriminasi item dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi
antara skor item dengan distribusi skor skala tersebut. Perhitungan ini
menghasilkan koefisien korelasi item-total atau rix (Azwar, 1999).
Pemilihan item-item pada seleksi item berdasarkan pada korelasi itemtotal dengan batasan rix ≥ 0,30 sehingga memiliki diskriminasi item yang
memuaskan. Item dengan rix ≤ 0,30 diinterpretasikan sebagai item dengan
daya diskriminasi rendah. Batas kriteria diskriminasi item tersebut masih
dapat diturunkan menjadi 0,25 atau 0,20 jika item yang memuaskan tidak
memenuhi jumlah yang diinginkan (Azwar, 1999). Skala konflik
interpersonal dan skala cyberbullying pada penelitian ini menggunakan batas
diskriminasi item rix ≥ 0,20. Skala konflik interpersonal menghasilkan 22 item
lolos dari 29 item yang diujikan, sedangkan pada skala perilaku cyberbullying
diperoleh 23 item yang lolos dari 24 item yang diujikan.
Item-item yang tersisa dengan daya diskriminasi baik tersebut dapat
ditetapkan sebagai item final karena masing-masing aspek tidak memiliki
tujuan ukur yang berbeda. Aspek-aspek yang ada memiliki satu tujuan ukur
yang lebih luas, yaitu mengukur konflik interpersonal dengan orangtua dan
perilaku cyberbullying. Item final dengan daya diskriminasi yang baik juga
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dapat membuat komposisi jumlah item pada setiap aspek nya tidak perlu
dirisaukan. Hal tersebut cukup dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan
hasil reliabilitas yang memuaskan dari item-item final pada setiap skalanya
(Azwar, 1999).
Tabel 4.
Blueprint dan Distribusi Item Skala Konflik Interpersonal Sebelum Uji Coba
Item
Aspek

Jumlah

Total (%)

9*, 13, 28

6

20,7%

4* & 10

19*, 2*, 20

5

17,2%

15, 24, 16

1, 8, 18

6

20,7%

17, 23, 12

27, 25, 5*

6

20,7%

7, 3, 11

14, 29, 21

6

20,7%

14

15

29

100%

Favorabel Unfavorabel

An Expressed Struggle
(Usaha Untuk

26*, 22*,

Mengungkapkan)

6

Interdependence
(Saling
Ketergantungan)
Perceived Incompatible
Goal (Persepsi Tujuan
yang Bertentangan)
Percieved

Scarce

Rresources
(Persepsi Sumber Daya
yang Berkurang)
Interference
(Gangguan)
Total
*) item digugurkan
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Tabel 5.
Blueprint dan Distribusi Item Skala Konflik Interpersonal (Setelah Uji Coba
dan Item Teracak)
Item
Aspek

Favorabel

Unfavorabel Jumlah

Total (%)

An Expressed Struggle
(Usaha Untuk

3

8&4

3

13,63%

13

18

2

9,09%

1, 16, 5

14, 7, 6

6

27,28%

19, 17, 12

2 & 20

5

22,72%

22, 9, 11

21, 10, 15

6

27,28%

11

12

22

100%

Mengungkapkan)
Interdependence
(Saling Ketergantungan)
Perceived Incompatible
Goal (Persepsi Tujuan
yang Bertentangan)
Percieved

Scarce

Rresources
(Persepsi Sumber Daya
yang Berkurang)
Interference (Gangguan)
Total
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Tabel 6.
Blueprint dan Distribusi Item Skala Perilaku Cyberbullying Sebelum Uji Coba
Item
Aspek
Repetition (pengulangan)

Favorabel Unfavorabel

Jumlah

Total (%)

23, 20, 11

19, 16, 6

6

25%

7, 1, 14

17, 9, 13

6

25%

Agression (agresi)

4, 10, 2

12*, 5, 21

6

25%

Intention (niat)

15, 18, 3

8, 22, 24

6

25%

12

12

24

100%

Power Imbalance
(ketidakseimbangan
kekuatan)

Total
*) item digugurkan

Tabel 7.
Blueprint dan Distribusi Item Skala Perilaku Cyberbullying (Setelah Uji Coba
dan Item Teracak)
Item
Aspek

Favorabel

Unfavorabel

Jumlah

Total (%)

Repetition (pengulangan)

13, 11, 20

22, 1, 3

6

26,09%

16, 21, 7

15, 12, 17

6

26,09%

Agression (agresi)

19, 14, 6

18 & 8

5

21,73%

Intention (niat)

2, 9, 10

23, 5, 4

6

26,09%

12

11

23

100%

Power Imbalance
(ketidakseimbangan
kekuatan)

Total
3. Reliabilitas

Reliabilitas mengarah pada taraf kepercayaan dari sebuah hasil
pengukuran (Azwar, 1999). Reliabilitas secara psikometrik memiliki dua ciri
dalam sebuah tes, yaitu konsistensi internal yang merupakan konsistensi antar
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bagian dalam skala dan stabilitas yang merupakan konsistensi hasil tes dari
waktu ke waktu. Sebuah tes akan memuaskan jika memiliki koefisien
reliabilitas minimum sebesar 0,70. Koefisien reliabilitas yang berada di
bawah 0,70 menunjukkan bahwa terdapat kesalahan baku skor tampak yang
cukup besar sehingga interpretasi skor meragukan dan kurang memadai untuk
digunakan kepada individu-individu (Supratiknya, 2014). Metode estimasi
yang digunakan untuk mengukur reliabilitas skor hasil tes pada penelitian ini
adalah koefisien alpha-cronbach yang dihitung melalui program SPSS
Statistics 22.
Hasil perhitungan reliabilitas dengan SPPS baik pada skala konflik
interpersonal maupun perilaku cyberbullying menunjukkan nilai di atas 0,70.
Skala konflik interpersonal menghasilkan koefisien alpha-cronbach sebesar
0,814 dari 29 item. Koefisien alpha-cronbach konflik interpersonal menjadi
0,853 dari 22 item setelah melalui seleksi item. Skala perilaku cyberbullying
menunjukkan koefisien alpha-cronbach sebesar 0,839 dari 24 item. Koefisien
alpha-cronbach perilaku cyberbullying menjadi 0,845 dari 23 item setelah
melakukan seleksi item. Perhitungan reliabilitas yang telah dilakukan pada
masing-masing skala menunjukkan kesimpulan bahwa skala konflik
interpersonal dan skala perilaku cyberbullying memiliki reliabiltas yang baik.
G. Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis
menggunakan program statistik komputer IBM SPSS versi 22.00. Metode
analisis yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif pada masing-
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masing variabel, uji asumsi, dan uji hipotesis. Uji asumsi dilakukan dengan
menguji normalitas dan linieritas data sehingga berguna untuk menentukan uji
hipotesis yang akan digunakan selanjutnya (Cresswell, 2012).
1. Uji Deskriptif
Uji deskriptif yang dilakukan pada penelitian ini berguna untuk
mendeskripsikan atau melihat gambaran konflik interpersonal remaja dengan
orangtua dan perilaku cyberbullying melalui data yang terkumpul. Deskripsi
data akan diuji dengan statistika parametris yang merupakan dugaan terhadap
nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan sebuah standar. Uji ini dapat
dilakukan dengan menggunakan One Sample t-test (Sugiyono, 2018).
2. Uji Asumsi
Statistik inferensial memiliki teknik pengolahan data yang dapat
digunakan untuk menguji sebuah standar dalam populasi melalui data sampel
yang ada. Pengujian standar melalui data sampel tersebut dinamakan uji
hipotesis statistik. Uji hipotesis statistik dapat dilakukan jika beberapa asumsi
sudah terpenuhi, yaitu data sampel harus berdistribusi normal dan linier.
Berdasarkan hal tersebut, uji asumsi yang akan dilakukan pada penelitian ini
adalah uji normalitas dan uji linieritas (Sugiyono, 2018).
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian yang
diperoleh memiliki persebaran atau distribusi yang normal (Santoso,
2010). Taraf signifikansi yang menjadi tolak ukur dalam uji normalitas
tersebut sebesar 0,05. Data dikatakan memiliki persebaran yang normal
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ketika taraf signifikansinya di atas 0,05 (p > 0,05). Apabila taraf
signifikansi berada di bawah 0,05 (p < 0,05) maka data dapat dikatakan
memiliki persebaran data yang tidak normal (Santoso, 2010).
b. Uji Linieritas
Santoso (2010) menjelaskan bahwa asumsi linieritas hubungan
bertujuan untuk melihat apakah hubungan variabel yang satu dengan
variabel lain mengikuti sebuah garis lurus. Hal tersebut memiliki arti
bahwa peningkatan atau penurunan nilai di satu variabel diikuti oleh
peningkatan dan penurunan variabel lainnya. Linieritas memiliki korelasi
yang positif (linear relationship) atau negatif (inverse relationship).
Penelitian ini memiliki korelasi positif apabila nilai pada variabel bebas
naik, maka nilai pada variabel tergantung juga akan naik. Korelasi menjadi
negatif jika nilai pada variabel bebas bertambah besar, namun nilai pada
variabel tergantung menjadi kecil (Suparno, 2011). Hasil deviation from
linearity yang memiliki signifikansi di atas 0,05 (p > 0,05) dapat dikatakan
sebagai data yang linier. Apabila deviation from linearity memiliki nilai
signifikansi kurang dari 0,05 (p < 0,05) maka data dikatakan data tidak
linier (Budi, 2006).
3. Uji Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang menyatakan
ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Pengujian
hipotesis tersebut dilakukan dengan memerhatikan apakah hubungan yang
ada signifikan atau tidak. Hubungan antar variabel tersebut dapat
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digeneralisasikan bila hubungan yang terjalin signifikan (Sugiyono, 2018).
Uji hipotesis dilakukan dengan mempertimbangkan uji asumsi yang telah
dilakukan sebelumnya. Apabila uji asumsi yang ada sebelumnya terpenuhi,
maka uji hipotesis dilakukan menggunakan statistik parametris. Uji hipotesis
yang digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson yang merupakan
uji korelasi dengan data berdistribusi normal. Apabila uji asumsi yang ada
tidak terpenuhi, maka uji hipotesis akan menggunakan statistik nonparametris. Uji hipotesis akan menggunakan korelasi non-parametris
Spearman’s rho, yaitu uji korelasi dengan data yang tidak terdistribusi
normal. Hipotesis (H0) akan ditolak jika hasil uji hipotesis memiliki
probabilitas (p) < 0,05, sebaliknya hipotesis (H0) diterima jika memiliki
probabilitas (p) > 0,05 (Santoso, 2016).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 hingga 24
November 2019. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner skala
konflik interpersonal orangtua dengan remaja dan skala perilaku cyberbullying
kepada remaja dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain, remaja usia
12-18 tahun yang dapat melakukan perilaku cyberbullying, menggunakan ponsel
dan internet, aktif menggunakan minimal satu jenis media sosial (facebook, blog,
twitter, youtube channel, instagram, whatsapp, line, email, dsb). Pelaksanaan
pengambilan data dilakukan dengan dua cara, yaitu menyebarkan skala cetak
dan skala online melalui google form. Skala cetak disebarkan dengan
mendatangi tiga sekolah di daerah Yogyakarta secara langsung yang terdiri dari
SMP Pangudi Luhur 1, SMP Joannes Bosco, dan SMA Stella Duce 1. Skala
online disebarkan melalui berbagai media sosial seperti instagram, twitter, line,
dan whatsapp dan tidak terbatas pada daerah Yogyakarta.
Berdasarkan penyebaran skala diperoleh 283 respon dari kuesioner cetak
dan 132 respon dari skala yang disebarkan secara online. Respon tersebut
selanjutnya dipilah agar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil pemilahan didapatkan beberapa respon yang dirasa kurang
sesuai dengan kriteria. Hal-hal tersebut seperti, hanya menandai pilihan jawaban
“sesuai” dan “sangat sesuai” atau “tidak sesuai” dan “sangat tidak sesuai”,
memiliki media sosial namun tidak aktif menggunakan, dan mengisi kuesioner
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skala lebih dari satu kali. Penyaringan tersebut membuat 11 respon gugur dan
menghasilkan jumlah akhir sebanyak 404 respon yang dapat digunakan sebagai
data penelitian.
B. Deskripsi Subjek Penelitian
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja dengan rentang
usia 12-18 tahun yang dapat melakukan perilaku cyberbullying, mengakses
internet, memiliki ponsel, aktif menggunakan minimal satu jenis media sosial.
Berdasarkan 404 respon yang terkumpul, deskripsi usia dan jenis kelamin subjek
penelitian dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 8.
Deskripsi Usia Subjek
Usia Remaja

Jumlah

Persentase

12 – 14 tahun

162

40%

15 – 18 tahun

242

60%

404

100%

Total

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa sebagian besar subjek adalah remaja
berusia 15 – 18 tahun yang merupakan remaja akhir yaitu sebanyak 242 orang
atau 60%. Jumlah remaja akhir tersebut diikuti oleh remaja awal dengan usia 12
– 14 tahun sebanyak 162 orang atau 40%.
Tabel 9.
Deskripsi Jenis Kelamin Subjek
Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

Laki-laki

136

34%

Perempuan

268

66%

404

100%

Total
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Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa sebagian besar subjek berjenis
kelamin perempuan, yaitu sebanyak 268 orang atau sebesar 66%. Hasil
selanjutnya diikuti oleh subjek dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 136%
atau sebesar 34%.
C. Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran keadaan
subjek pada variabel-variabel yang diteliti. Gambaran mengenai keadaan subjek
berdasarkan variabel dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui tingkat
konflik interpersonal orangtua dengan remaja dan tinggi atau rendahnya perilaku
cyberbullying. Deskripsi data penelitian dapat dilakukan dengan dua cara. Cara
pertama adalah menetapkan kriteria kategorisasi dengan mencari mean teoritis
dan standar deviasi. Cara kedua yaitu dengan menguji signifikansi perbedaan
antara mean empiris dan mean teoritis (Azwar, 1993).
Menentukan kriteria kategorisasi berguna untuk mengetahui keadaan
subjek terhadap suatu variabel dengan mengelompokkannya dalam kategorikategori. Kategori tersebut dapat ditentukan dengan mencari mean teoritis yang
dihitung menggunakan skor terendah, skor tertinggi, dan total item pada skala.
Penting pula untuk mengetahui jarak sebaran dan standar deviasi selain
menghitung mean teoritisnya (Azwar, 1993). Perhitungan mean teoritis
dilakukan secara manual dengan rumus sebagai berikut:
Mean teoritis =

(skor terendah × total item) + (skor tertinggi × total item)
2

Jarak sebaran = nilai maksimum – nilai minimum
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Standar deviasi =

Jarak sebaran
6

Berdasarkan rumusan di atas, hasil perhitungan mean teoritis variabel
konflik interpersonal orangtua dengan remaja adalah sebagai berikut:
Mean teoritis =

(1 × 22) + (4 × 22)
2

=

22 + 88
2

Jarak sebaran = 88 – 22 = 66
Standar deviasi =

66
6

=

110
2

= 55

= 11

Hasil perhitungan mean teoritis pada variabel perilaku cyberbullying
adalah sebagai berikut:
Mean teoritis =

(1 × 23) + (4 × 23)
2

=

23 + 92

Jarak sebaran = 92 – 23 = 69
Standar deviasi =

69
6

2

=

115
2

= 57.5

= 11.5

Tahap selanjutnya setelah mengetahui mean teoritis adalah melakukan
kategorisasi menggunakan nilai mean teoritis (µ) dan standar deviasi (𝜎).
Kriteria kategorisasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu rendah, sedang, dan tinggi
(Azwar, 1999). Rumus untuk menentukkan kategorisasi adalah sebagai berikut:
Tabel 10.
Norma Kategorisasi Skor
Skor

Kategori

x < (µ – 1𝜎)

Rendah

(µ – 1𝜎) ≤ x < (µ + 1𝜎)

Sedang

(µ + 1𝜎) ≤ x

Tinggi
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Berdasarkan rumus tersebut, kategorisasi skor pada variabel konflik
interpersonal orangtua dan remaja adalah:
Tabel 11.
Kategori Skor Konflik Interpersonal Orangtua dengan Remaja
Skor

Kategori

Jumlah Subjek

Persentase

x < 44

Rendah

105

26%

44 ≤ x < 66

Sedang

294

73%

66 ≤ x

Tinggi

5

1%

404

100%

Total

Skor yang tinggi pada hasil perhitungan menunjukkan bahwa subjek
memiliki konflik interpersonal dengan orangtua yang tinggi pula, sebaliknya jika
skornya rendah maka subjek memiliki konflik interpersonal dengan orangtua
yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian besar subjek memiliki konflik interpersonal dengan orangtua yang
berada pada kategori sedang. Subjek yang berada pada kategori sedang memiliki
jumlah paling banyak, yaitu 294 orang atau sekitar 73%. Subjek yang memiliki
konflik interpersonal yang tinggi dengan orangtua menunjukkan jumlah yang
paling sedikit, yaitu sebanyak 5 orang atau 1%. Hasil selanjutnya adalah subjek
yang memiliki konflik interpersonal rendah dengan orangtua berjumlah 105
orang atau sebesar 26%.
Kategorisasi skor pada variabel perilaku cyberbullying adalah sebagai
berikut:
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Tabel 12.
Kategori Skor Perilaku Cyberbullying
Skor

Kategori

Jumlah Subjek

Persentase

x < 46

Rendah

287

71%

46 ≤ x < 69

Sedang

116

29%

69 ≤ x

Tinggi

1

0%

404

100%

Total

Hasil perhitungan skor pada variabel perilaku cyberbullying menunjukkan
bahwa sebagian besar subjek memiliki perilaku cyberbullying yang rendah, yaitu
sebanyak 287 orang atau sekitar 71%. Hasil sebaliknya dimiliki oleh subjek
dengan perilaku cyberbullying tinggi yang memeroleh jumlah paling sedikit,
yaitu sebanyak 1 orang atau 0%. Subjek penelitian yang memiliki perilaku
cyberbullying pada kategori sedang berjumlah 116 orang atau sebesar 29%.
Deskripsi data penelitian selanjutnya adalah menghitung mean empiris
setelah mean teoritis dan kategori kelompok subjek diketahui. Mean empiris
dihitung menggunakan one sample t-test dengan program olah data SPSS. Hasil
perhitungan mean empiris (M) akan dibandingkan dengan mean teoritis (µ) yang
berguna untuk menguji signifikansi. Mean teoritis dianggap sebagai mean
populasi yang menunjukkan kategorisasi sedang atau menengah pada suatu
variabel (Azwar, 1993)
Indikator tingginya variabel dapat dilihat berdasarkan skor mean empiris
(M) yang lebih tinggi secara signifikan dari mean teoritis (µ). Skor mean empiris
(M) yang lebih rendah secara signifikan dari mean teoritis (µ) menunjukkan
indikator yang dapat dikatakan rendah pada suatu variabel (Azwar, 1993).
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Tabel 13.
Hasil Uji One Sample t-test Variabel Penelitian
One-Sample Test
Test Value = 55
95% Confidence

t

df

Sig.

Mean

Interval of the

(2-

Difference

DIfference

tailed)

Lower

Upper

-7.55

-6.05

-20.01

-18.10

Konflik
interpersonal

-17.835 403

0.000

-6.804

orangtua dengan
remaja
Test Value = 57.5
Perilaku

-39.347 403

0.000

-19.054

cyberbullying

Tabel 14.
Perbandingan Data Teoritis dan Data Empiris Variabel Penelitian
Data Teoritis
Variabel

N

Data Empirirs

Min Max Mean Min Max Mean

SD

P

11

0.000

Konflik
interpersonal
orangtua

404

22

88

55

27

72

48.20

404

23

92

57.5

23

73

38.45 11.5 0.000

dengan remaja
Perilaku
cyberbullying

Berdasarkan tabel perbandingan, variabel konflik interpersonal orangtua
dengan remaja memiliki mean teoritits sebesar 55 dan mean empiris sebesar
48,20 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa mean
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empiris lebih rendah secara signifikan dari mean teoritis. Mean empiris yang
lebih rendah menunjukkan bahwa subjek dalam penelitian memiliki konflik
dengan orangtua yang relatif rendah. Hasil perhitungan variabel perilaku
cyberbullying memeroleh mean teoritis sebesar 57,5 dan mean empiris sebesar
38,45 dengan signifikansi 0,000. Nilai mean empiris yang lebih rendah dari
mean teoritis menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut,
subjek dalam penelitian memiliki perilaku cyberbullying yang relatif rendah.
D. Hasil Penelitian
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian yang
diperoleh memiliki persebaran atau distribusi yang normal (Santoso,
2010). Data dikatakan memiliki persebaran yang normal ketika taraf
signifikansinya di atas 0,05 (p > 0,05). Uji normalitas dilakukan dengan
menggunakan SPSS, yaitu Kolmogorov-Smirnov karena memiliki jumlah
sampel lebih dari 50 (Santoso, 2010). Hasil uji normalitas disajikan
sebagai berikut:
Tabel 15.
Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov
Kolmogorov-

Shapiro-Wilk

Smirnova
Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

Konflik_Interpersonal

.050 404

.018

.996 404 .418

Perilaku_Cyberbullying

.092 404

.000

.963 404 .000
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Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, dapat diketahui bahwa
data konflik interpersonal orangtua dengan remaja memiliki nilai
signifikansi p = 0,018. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p < 0,05,
sehingga data konflik interpersonal orangtua dengan remaja tidak
terdistribusi dengan normal. Data perilaku cyberbullying menghasilkan
nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa p < 0,05. Hal
tersebut berarti perilaku cyberbullying juga tidak terdistribusi dengan
normal. Berdasarkan hal tersebut maka data kedua variabel baik konflik
interpersonal orangtua dengan remaja dan perilaku cyberbullying tidak
memenuhi syarat normalitas, sehingga uji hipotesis dilakukan dengan
statistik non-parametrik, yaitu Spearman’s rho.
b. Uji Linieritas
Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah hubungan variabel
yang satu dengan variabel lain mengikuti sebuah garis lurus. Hal tersebut
berarti bahwa peningkatan atau penurunan nilai di satu variabel diikuti
oleh peningkatan dan penurunan variabel lainnya (Santoso, 2010). Data
dikatakan linier apabila deviation from linearity menunjukkan nilai
signifikansi di atas 0,05 (p > 0,05), sebaliknya dikatakan tidak linier jika
nilai signifikansi kurang dari 0,05 (p < 0,05) (Budi, 2006).
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Tabel 16.
Hasil Uji Linieritas Konflik Interpersonal Orangtua dengan Remaja terhadap
Perilaku Cyberbullying

Perilaku_
Cyberbull
ying *
Konflik_I
nterperson
al

Betwee (Combined)
n
Linearity
Groups Deviation
from
Linearity
Within Groups
Total

Sum of
Squares
9432.805
5372.430

df
40
1

Mean
Square
F
Sig.
235.820 2.978 .000
5372.430 67.835 .000

4060.375

39

104.112

28748.997 363
38181.802 403

79.198

1.315 .105

Berdasarkan tabel hasil uji linieritas, diketahui bahwa deviation from
linearity pada kedua variabel memiliki nilai signifikansi 0,105. Hal
tersebut menunjukkan bahwa p > 0,05 sehingga variabel konflik
interpersonal orangtua dengan remaja dan perilaku cyberbullying memiliki
hubungan yang linier.
2. Uji Hipotesis
Hasil uji asumsi yang dilakukan menunjukkan bahwa data penelitian
pada variabel konflik interpersonal orangtua dengan remaja dan perilaku
cyberbullying tidak memenuhi syarat normalitas, namun memenuhi syarat
linieritas. Berdasarkan hasil tersebut maka uji hipotesis pada penelitian ini
akan menggunakan statistik non-parametrik dengan teknik korelasi
spearman’s rho. Hasil uji hipotesis terhadap variabel konflik interpersonal
orangtua dengan remaja dan perilaku cyberbullying adalah sebagai berikut:
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Tabel 17.
Uji Hipotesis dengan Spearman’s rho.
Konflik_Interperso Perilaku_Cyberbul
nal
lying
Konflik Correlation
1.000
_Interpe Coefficient
Spearma rsonal Sig. (1-tailed)
.
n's rho
N
404
Perilaku Correlation
.367**
_Cyber Coefficient
bullying Sig. (1-tailed)
.000
N
404
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

.367**
.000
404
1.000
.
404

Hasil perhitungan korelasi memiliki nilai berkisar antara 0 hingga 1.
Hasil yang semakin mendekati angka 0 menandakan bahwa kedua variabel
tidak memiliki korelasi sama sekali, sebaliknya jika semakin mendekati
angka 1 maka korelasi semakin mendekati sempurna. Tanda positif atau
negatif merupakan hal yang perlu diperhatikan pula selain besarnya nilai
korelasi. Tanda positif dan negatif menunjukkan adanya arah hubungan yang
positif atau negatif pada kedua variabel yang diukur. Tanda negatif
menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda
positif menunjukkan hubungan yang searah. Angka korelasi yang berada di
atas 0,5 menunjukkan bahwa kedua variabel yang diukur memiliki
interpretasi korelasi yang cukup kuat. Interpretasi sebaliknya yaitu kedua
variabel memiliki korelasi yang lemah bila angka korelasi berada di bawah
0,5 (Santoso, 2016).
Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel konflik
interpersonal

orangtua

dengan

remaja

dan

perilaku

cyberbullying

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

73

menghasilkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,367 dengan signifikansi 0,000.
Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi yang positif antara konflik
interpersonal orangtua dengan remaja dan perilaku cyberbullying. Interpretasi
angka korelasi menunjukkan bahwa konflik interpersonal orangtua dengan
remaja dan perilaku cyberbullying memiliki korelasi yang lemah.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun konflik
interpersonal orangtua dengan remaja dan perilaku cyberbullying memiliki
korelasi yang positif, namun hubungan kedua variabel masuk kategori lemah.
3. Uji Tambahan
Uji tambahan dilakukan untuk menganalisis variansi yang terdapat pada
data penelitian, yaitu usia dan jenis kelamin. Uji tambahan akan melihat
apakah ada perbedaan perilaku cyberbullying pada dua kelompok usia subjek,
yaitu kelompok subjek usia 12 – 15 tahun dan kelompok subjek penelitian 16
– 18 tahun. Hal tersebut dilakukan karena pada usia 12 – 15 tahun remaja
masuk pada tahap awal, sedangkan usia 16 – 18 tahun merupakan tahap
remaja akhir. Uji tambahan ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah
terdapat perbedaan perilaku cyberbullying pada kelompok subjek penelitian
laki-laki dan perempuan. Pengujian pada jenis kelamin dilakukan karena
dalam beberapa penelitian masih terdapat perbedaan hasil apakah laki-laki
atau perempuan yang paling banyak melakukan perilaku cyberbullying.
Uji tambahan yang akan dilakukan sebaiknya memenuhi beberapa
asumsi, yaitu normalitas dan homogenitas data. Uji normalitas dilakukan
dengan menggunakan SPSS, yaitu Kolmogorov-Smirnov karena memiliki
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jumlah sampel lebih dari 50. Uji homogenitas juga diperlukan untuk melihat
apakah ukuran variasi data setiap kelompok memiliki kesamaan (Santoso,
2016). Asumsi yang perlu dipenuhi dari uji homogenitas tersebut adalah
ukuran variasi yang sama pada setiap kelompok data. Hasil uji homogenitas
dikatakan homogen ketika memiliki nilai signifikansi p > 0,05, sedangkan
data dikatakan tidak homogen jika nilai signifikansi p < 0,05. Homogen yang
dimaksud yaitu data memiliki varians yang sama (Santoso, 2016).
a. Kelompok Usia
1) Uji Normalitas
Hasil uji normalitas untuk kelompok subjek penelitian usia 12 –
14 tahun dan 15 – 18 tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 18.
Hasil Uji Normalitas Kelompok Usia
Kelompok
Umur
12-14

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig. Statistic
df
Sig.
.128
162 .000
.963
162 .000

Perilaku_
Cyberbull
15-18
.112
242
ying
a. Lilliefors Significance Correction

.000

.953

242

.000

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa subjek dengan
kelompok usia 12 – 14 tahun maupun subjek kelompok usia 15 – 18
tahun memiliki signifikansi (p) yang sama yaitu 0,000. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa kedua kelompok subjek penelitian memiliki nilai
p < 0,05. Hal ini berarti kedua kelompok subjek penelitian memiliki
data yang tidak terdistribusi normal sehingga tidak memenuhi syarat
asumsi normalitas.
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2) Uji Homogenitas
Hasil uji homogenitas kelompok subjek penelitian usia 12 – 14
tahun dan 15 – 18 tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 19.
Hasil Uji Homogenitas Kelompok Usia
Perilaku_Cyberbullying
Levene Statistic df1 df2
.517

1

402

Sig.
.472

Hasil perhitungan homogenitas menunjukkan bahwa data
perilaku cyberbullying pada remaja usia 12 – 14 tahun dan remaja usia
15 – 18 tahun memiliki nilai signifikansi p = 0,472. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa p > 0,05 yang berarti data perilaku cyberbullying
berdasarkan kelompok umur homogen atau memiliki varians yang
sama. Hal tersebut berarti data perilaku cyberbullying pada remaja
memenuhi asumsi homogenitas.
3) Uji Beda Mean
Uji normalitas dan homogenitas yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa data perilaku cyberbullying pada remaja usia 12
– 14 tahun dan usia 15 – 18 tahun tidak terdistribusi dengan normal
namun memiliki variansi yang sama. Berdasarkan hal tersebut, uji beda
mean

dilakukan

menggunakan

statistik

non-parametrik

two

independent samples, yaitu Mann-Whitney U test. Hasil perhitungan
uji beda memperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 20.
Hasil Uji Beda Mean dengan Mann-Whitney pada Kelompok Usia
Ranks
Sum of
Kelompok Umur N Mean Rank
Ranks
12-14
162
230.00
37260.50
Perilaku_Cyberb
15-18
ullying
242
184.09
44549.50
Total

404

Test Statisticsa
Perilaku_Cyberbullying
Mann-Whitney U

15146.500

Wilcoxon W

44549.500

Z

-3.876

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

a. Grouping Variable: Kelompok Umur
Data pada analisis uji beda mean dikatakan memiliki perbedaan
yang signifikan apabila nilai signifikansinya menunjukkan p < 0,05.
Apabila nilai signifikansi yang diperoleh p > 0,05 maka kedua
kelompok data tidak memiliki perbedaan yang signifikan (Santoso,
2016). Berdasarkan hasil uji beda mean, diketahui bahwa nilai
signifikansi yang diperoleh adalah p = 0,000 atau p < 0,05. Hal tersebut
menunjukkan bahwa data perilaku cyberbullying pada remaja usia 12 –
14 tahun dan remaja usia 15 – 18 tahun memiliki perbedaan mean yang
signifikan.
Kelompok remaja usia 12 – 14 tahun memiliki mean sebesar
230,00, sedangkan kelompok remaja usia 15 – 18 tahun memiliki mean
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sebesar 184,09. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kelompok
data usia 12 – 14 tahun memiliki mean yang lebih besar dibandingkan
kelompok data usia 15 – 18 tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
kelompok data usia 12 – 14 tahun memiliki perilaku cyberbullying yang
signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok data usia 15 – 18 tahun.
b. Jenis Kelamin
1) Uji Normalitas
Hasil uji normalitas pada subjek penelitian berjenis kelamin lakilaki dan perempuan adalah sebagai berikut:
Tabel 21.
Hasil Uji Normalitas Kelompok Jenis Kelamin
KolmogorovSmirnova
Jenis_Kelamin Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig. Statistic

df

Sig.

Perilaku_Cy

Laki-laki

.113

136 .000

.970

136

.005

berbullying

Perempuan

.106

268 .000

.954

268

.000

a. Lilliefors Significance Correction
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa kelompok subjek lakilaki dan perempuan memiliki nilai signifikansi yang sama sebesar
0,000. Hal tersebut berarti baik kelompok subjek laki-laki maupun
perempuan memiliki nilai signifikansi p < 0,05. Berdasarkan hal
tersebut diketahui bahwa kedua kelompok subjek penelitian memiliki
data yang tidak terdistribusi normal sehingga tidak memenuhi syarat
asumsi normalitas.
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2) Uji Homogenitas
Hasil uji homogenitas kelompok subjek laki-laki dan perempuan
dalah sebagai berikut:
Tabel 22.
Hasil Uji Homogenitas Kelompok Jenis Kelamin
Perilaku_Cyberbullying
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.334

1

402

.127

Berdasarkan hasil uji homogenitas, diketahui bahwa data
perilaku cyberbullying pada kelompok laki-laki dan perempuan
memiliki nilai signifikansi p = 0,127 atau p > 0,05. Hal tersebut
menunjukkan bahwa data perilaku cyberbullying berdasarkan jenis
kelamin homogen atau memiliki varians yang sama sehingga
memenuhi asumsi homogenitas.
3) Uji Beda Mean
Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang telah
dilakukan, diketahui bahwa data perilaku cyberbullying pada
kelompok laki-laki dan perempuan tidak terdistribusi dengan normal
namun memiliki varians yang sama. Hal ini menyebabkan uji beda
mean

dilakukan

menggunakan

statistik

non-parametrik

two

independent samples, yaitu Mann-Whitney U test. Hasil perhitungan
uji beda memperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 23.
Hasil Uji Beda Mean dengan Mann-Whitney Kelompok Jenis Kelamin
Ranks
Jenis_Kelamin

N

Laki-laki

136

253.38

34459.00

Perempuan

268

176.68

47351.00

Total

404

Perilaku_Cybe
rbullying

Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsa
Perilaku_Cyberbullying
Mann-Whitney U

11305.000

Wilcoxon W

47351.000

Z

-6.242

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

a. Grouping Variable: Jenis_Kelamin
Hasil uji beda mean menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang
diperoleh adalah p = 0,000 atau p < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan mean yang signifikan pada data perilaku
cyberbullying kelompok laki-laki dan perempuan. Kelompok data lakilaki memiliki mean sebesar 253,38, sedangkan kelompok data
perempuan memiliki mean sebesar 176,68. Hal tersebut dapat diartikan
bahwa kelompok data laki-laki memiliki mean yang lebih besar
dibandingkan dengan kelompok data perempuan. Berdasarkan hasil
tersebut kelompok data laki-laki memiliki perilaku cyberbullying yang
signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok data perempuan.
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E. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
antara konflik interpersonal dengan orangtua dan perilaku cyberbullying pada
remaja. Hasil penelitian melalui uji korelasi menunjukkan bahwa konflik
interpersonal orangtua dengan remaja dan perilaku cyberbullying memiliki nilai
koefisien korelasi (r) sebesar 0,367. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai
signifkansi (p) sebesar 0,000. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh
menunjukkan arah hubungan yang positif dan korelasi yang lemah karena berada
di bawah 0,5. Korelasi yang lemah tersebut dapat disebabkan karena
kemungkinan adanya faktor social desirability. Social desirability merupakan
bias yang terjadi ketika menjawab item self-report guna menjaga citra diri agar
terlihat positif. Hal ini menyebabkan jawaban yang diberikan cenderung tidak
menggambarkan diri subjek yang sesungguhnya (Cohen & Swerdlik dalam
Ciptadi & Umar, 2012).
Social desirability memiliki pengaruh terhadap hasil penelitian, yaitu
dapat membentuk hubungan yang semu atau sebaliknya menghilangkan
hubungan anatara dua variabel (van de Mortel dalam Jaya, Hartana, &
Mangundjaya, 2011). Faktor social desirability paling kuat muncul dalam
penelitian dengan topik-topik yang sensitif di masyarakat atau topik yang rentan
akan pengaruh harapan masyarakat (Jaya dkk., 2011). Kedua skala dalam
penelitian ini baik konflik interpersonal dengan orangtua dan perilaku
cyberbullying mengandung item-item yang berkonotasi negatif. Hal ini
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memungkinkan bagi remaja untuk memberikan respon yang tidak sesuai dengan
dirinya.
Nilai signifikansi yang diperoleh menunjukkan p < 0,05 yang berarti
bahwa hipotesis penelitian diterima. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Motif dari perilaku
cyberbullying sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga
yang biasanya berhubungan dengan orangtua, faktor kontrol diri, dan faktor
lingkungan sekitar. Hubungan dalam keluarga yang cenderung terjalin secara
negatif, secara tidak sadar membuat remaja memproyeksikan perasaannya dalam
bentuk konflik dan berisiko sebagai faktor perilaku cyberbullying (Pandie &
Weismann, 2016). Hasil penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang
dilakukan Malihah dan Alfiasari (2018) mengenai perilaku cyberbullying pada
remaja namun dikaitkan dengan kontrol diri dan komunikasi orangtua.
Hasil penelitian tersebut adalah semakin rendah atau buruk komunikasi
dengan orangtua maka semakin tinggi perilaku cyberbullying yang dilakukan.
Penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor dalam keluarga, dalam hal ini
komunikasi dengan orangtua merupakan penyebab perilaku cyberbullying pada
remaja. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa
semakin tinggi konflik interpersonal orangtua dengan remaja maka semakin
tinggi pula perilaku cyberbullying. Konflik interpersonal dengan orangtua juga
dapat dikatakan sebagai faktor yang berasal dari dalam keluarga. Hal tersebut
karena konflik interpersonal antara orangtua dan remaja merupakan konflik yang
umumnya terjadi dalam keluarga (Lestari, 2012).
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Konflik interpersonal yang terjadi tentu saja memberikan dampak antara
pihak yang berkonflik, seperti remaja menjadi murung, pendiam, sakit-sakitan,
dan sampai pada merasakan emosi yang labil (Galtung dalam Hendrastin &
Purwoko, 2014). Dampak yang terjadi tergantung pada cara remaja menilai dan
merasakan konflik tersebut. Perilaku yang dimunculkan remaja dari adanya
sebuah konflik interpersonal juga ditentukan oleh penilaian dan pandangan serta
perasaan terhadap konflik yang terjadi. Seorang remaja yang memiliki penilaian
dan cara pandang negatif cenderung tidak tenang, marah, dan menganggap
konflik merupakan hal yang rumit maka perilaku yang muncul akan bersifat
negatif pula. Contoh perilaku negatif tersebut adalah melakukan kekerasan baik
fisik maupun verbal. Hal tersebut juga dapat semakin memperburuk hubungan
pihak yang saling berkonflik dan menyebabkan konflik tidak terselesaikan
(Hendrastin & Purwoko, 2014).
Konflik interpersonal yang tidak terselesaikan dan berlarut-larut
memungkinkan menjadikan konflik semakin besar hingga sampai pada
kemungkinan terjadinya kenakalan remaja (juvenile delinquency) (Ramadhani
& Rahmasari, 2011). Konflik antara orangtua dan remaja dalam waktu yang
lama dan taraf yang tinggi memunculkan masalah-masalah pada remaja, seperti
pergi dari rumah, kenakalan remaja, putus sekolah, kehamilan dan pernikahan
dini, serta penyalahgunaan obat-obat terlarang (Santrock, 2012). Kenakalan
remaja yang mungkin terjadi tersebut salah satunya adalah perilaku
cyberbullying (Malihah & Alfiasari, 2018). Perilaku cyberbullying yang
dilakukan remaja merupakan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan
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teknologi. Kekerasan melalui teknologi tersebut biasa disebut agresi elektronik
yang berupa kata-kata menghina, informasi bohong, kata-kata yang mengolokolok, komentar kasar, penyebaran rumor, komentara agresif yang dilakukan
melalui email, room chat, atau situs web (David-Ferdon & Hertz, 2007).
Hasil kategorisasi pada variabel konflik interpersonal orangtua dengan
remaja menunjukkan bahwa remaja memiliki rata-rata konflik yang sedang,
yaitu sebanyak 294 remaja atau sekitar 73%. Hasil tersebut diikuti oleh kategori
rendah sebanyak 105 remaja atau sebesar 26% dan kategori konflik tinggi
sebanyak 5 remaja atau hanya sekitar 1%. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan
kategorisasi pada variabel perilaku cyberbullying dimana remaja rata-rata
melakukan perilaku cyberbullying pada kategori rendah. Remaja dengan
kategori rendah sebanyak 287 remaja atau 71% dan diikuti kategori sedang
sebanyak 116 remaja atau sekitar 29%. Remaja dengan perilaku cyberbullying
tinggi hanya sebanyak 1 orang atau sekitar 0%. Berdasarkan hasil kategorisasi
tersebut terlihat bahwa pada kedua variabel, remaja paling banyak masuk dalam
kategori rendah dan sedang. Remaja yang mengalami konflik interpersonal
dalam kategori sedang dan rendah memilih untuk tidak melakukan perilaku
cyberbullying pada taraf yang tinggi. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh sikap
remaja dalam memandang konflik. Remaja mungkin memandang bahwa konflik
interpersonal merupakan hal yang tidak menyenangkan, namun perlu
diselesaikan karena memengaruhi pikiran dan aktivitas sehari-hari (Hendrastin
& Purwoko, 2014).
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Uji tambahan juga dilakukan pada penelitian ini yang berupa uji beda
mean terhadap variabel perilaku cyberbullying dengan kelompok usia dan jenis
kelamin. Uji beda mean dilakukan karena konflik interpersonal dengan orangtua
yang dialami remaja cenderung meningkat pada usia remaja awal dan seterusnya
menurun pada usia remaja akhir. Uji beda mean juga dilakukan pada jenis
kelamin antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilakukan karena pada
beberapa penelitian masih terdapat perbedaan mengenai apakah remaja laki-laki
atau perempuan yang paling tinggi melakukan perilaku cyberbullying.
Berdasarkan hal tersebut, uji beda mean dilakukan untuk mengetahui perbedaan
perilaku cyberbullying antara kelompok usia 12 – 15 tahun (remaja awal) dan
usia 16 – 18 tahun (remaja akhir) serta kelompok remaja laki-laki dan
perempuan.
Hasil uji beda mean pada usia menunjukkan bahwa perilaku cyberbullying
remaja usia 12 – 15 tahun sebesar 229,64, sedangkan remaja usia 16 – 18 tahun
sebesar 169,39 dengan nilai signifikansi p = 0,000. Hal tersebut menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan mean yang signifikan antara dua kelompok usia yang
diuji. Kelompok usia 12 – 15 tahun memiliki perilaku cyberbullying yang lebih
tinggi dibanding kelompok usia 16 – 18 tahun. Kelompok usia 12 – 15 tahun
termasuk dalam remaja awal dan kelompok usia 16 – 18 tahun masuk dalam
remaja akhir. Uji beda mean menunjukkan bahwa remaja awal memiliki mean
yang lebih tinggi dibandingkan remaja akhir. Hal ini dapat disebabkan oleh
perbedaan ciri-ciri perkembangan. Remaja usia awal memiliki keadaan yang
belum cukup stabil, sehingga menjadi lebih emosional. Usia awal juga
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merupakan masa yang kritis dan timbul banyak masalah yang harus dihadapi.
Kondisi sebaliknya ditunjukkan pada masa remaja akhir, dimana cara berfikir
yang digunakan sudah lebih realistis sehingga memiliki cara pandang yang baik.
Remaja akhir memiliki cara penyelesaian masalah yang matang dan cukup
mampu untuk menguasai perasaannya sehingga memiliki ketenangan emosional
yang lebih baik. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa remaja akhir sudah
lebih mengerti dengan apa yang akan mereka lakukan karena lebih memiliki
pemikiran yang matang dan emosi yang stabil dibandingkan remaja awal
(Gunarsa & Gunarsa dalam Putro, 2017).
Hasil uji beda mean pada jenis kelamin menunjukkan bahwa perilaku
cyberbullying remaja laki-laki memiliki mean 253,38, sedangkan pada remaja
perempuan memiliki mean sebesar 176,68 dengan signifikansi p = 0,000. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mean yang signifikan antara
dua kelompok remaja laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dalam penelitian perilaku
cyberbullying memiliki hasil yang beragam (Rahayu, 2012). Suatu penelitian
mengungkapkan bahwa remaja perempuan melakukan perilaku cyberbullying
lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki. Penelitian lainnya menunjukkan
bahwa remaja laki-laki menunjukkan perilaku cyberbullying yang lebih tinggi
dibandingkan remaja perempuan. Penelitian lain menyatakan bahwa tidak
terdapat perbedaan antara perilaku cyberbullying yang dilakukan remaja lakilaki ataupun remaja perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja lakilaki memiliki perilaku cyberbullying yang lebih tinggi dibanding remaja
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perempuan. Hasil tersebut serupa dengan penelitian milik Rahayu (2012) yang
mengungkapkan bahwa sebanyak 50% remaja laki-laki menjadi pelaku
cyberbullying. Penelitian milik Dehue, Bolman, dan Vollink (2008) menyatakan
bahwa laki-laki memiliki persentasi yang tinggi dalam cyberbullying dan
perempuan memiliki persentasi yang tinggi sebagai korban.
Pandie dan Weismann (2016) mencoba menjelaskan mengenai perbedaan
nilai pada jenis kelamin dalam perilaku cyberbullying. Tingginya remaja lakilaki dalam perilaku cyberbullying dapat dikaitkan dengan faktor budaya
maskulinitas. Faktor maskulinitas memiliki pandangan bahwa sifat anak lakilaki lebih nakal dibandingkan anak perempuan yang selanjutnya dipandang
sebagai kewajaran sifat laki-laki. Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya dapat
dibenarkan karena baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam
perilaku cyberbullying memiliki alasan dan metodenya masing-masing.
Perempuan cenderung menggunakan pendekatan pasif, seperti penyebaran
rumor atau gosip yang merusak reputasi atau hubungan. Laki-laki cenderung
menggunakan ancaman secara langsung, dan dalam hal ini mereka
menggunakan cyberbullying sebagai sarana balas dendam. Keberagaman hasil
tersebut menunjukkan bahwa perilaku cyberbullying yang dilakukan remaja
tidak berpatokan pada jenis kelamin. Hal tersebut karena baik laki-laki maupun
perempuan dapat melakukan perilaku cyberbullying jika memiliki kesempatan
dan juga bergantung pada motif-motif yang melatarbelakanginya (Pandie &
Weismann, 2016).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi (r) konflik
interpersonal orangtua dengan remaja dan perilaku cyberbullying memperoleh
nilai sebesar 0,367 dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000. Berdasarkan hal
tersebut maka hipotesis yang ada diterima, yaitu terdapat hubungan yang positif
antara konflik interpersonal dengan orangtua dan perilaku cyberbullying pada
remaja. Konflik interpersonal yang semakin tinggi antara remaja dan orangtua
menyebabkan perilaku cyberbullying yang akan dilakukan remaja semakin
tinggi pula. Berlawanan dengan hal tersebut, semakin rendah konflik
interpersonal yang terjadi antara remaja dan orangtua, maka semakin rendah pula
perilaku cyberbullying yang akan dilakukan remaja.
Hasil tersebut sesuai untuk menjelaskan bahwa masa remaja merupakan
masa dimana terjadi ketidakstabilan emosi sehingga perasaan mudah
diproyeksikan kepada orang lain. Hadirnya konflik interpersonal dengan
orangtua menyebabkan perilaku remaja mengarah pada kenalakan atau
penyimpangan, salah satunya yaitu perilaku cyberbullying. Hal tersebut juga
menjelaskan bahwa faktor yang berasal dari dalam keluarga juga berhubungan
dengan perilaku remaja.
Uji tambahan yang dilakukan juga menunjukkan adanya perbedaan mean
antara perilaku cyberbullying pada kelompok usia 12 – 15 tahun (remaja awal)
dan usia 16 – 18 tahun (remaja akhir). Kelompok usia 16 – 18 tahun memiliki
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mean sebesar 169,39 dan lebih rendah dibandingkan kelompok usia 12 – 15
tahun yaitu sebesar 229,64. Perbedaan mean tersebut dikarenakan remaja akhir
sudah memiliki pemikiran yang lebih matang serta emosi yang lebih stabil ketika
menghadapi masalah dibandingkan remaja awal. Uji beda mean perilaku
cyberbullying pada kelompok laki-laki dan perempuan juga menunjukkan
adanya perbedaan. Kelompok laki-laki menunjukkan mean yang lebih tinggi
sebesar 253,38 dibandingkan kelompok perempuan yaitu sebesar 176,68.
Perbedaan mean tersebut dikarenakan laki-laki cenderung menggunakan
ancaman secara langsung ketika menindas orang lain, sedangkan perempuan
cenderung menggunakan pendekatan yang pasif, seperti penyebaran rumor atau
gosip yang merusak reputasi atau hubungan. Perbedaan perilaku cyberbullying
antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya dapat menunjukkan hasil yang
berbeda pada setiap penelitian. Hal tersebut bergantung pada motif masingmasing yang melatarbelakangi serta adanya kesempatan baik pada laki-laki
maupun perempuan untuk melakukan hal tersebut.
B. Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada kemungkinan adanya
faktor social desirability pada skala. Item-item pada kedua skala sebagian besar
juga memiliki makna yang negatif, meskipun peneliti berusaha untuk
menggunakan kata-kata yang sekiranya tepat. Faktor social desirability ini dapat
memengaruhi jawaban subjek, dimana respon yang diberikan cenderung tidak
menggambarkan diri subjek yang sesungguhnya. Faktor social desirability
tersebut juga memungkinkan hasil kategorisasi pada kedua variabel yang
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diperoleh masuk dalam kategori rendah dan sedang. Keterbatasan lainnya adalah
kuesioner belum menjangkau informasi lamanya waktu menggunakan media
sosial dalam sehari. Hal ini menyebabkan peneliti belum dapat membedakan
perilaku cyberbullying berdasarkan lamanya penggunaan media sosial pada
remaja. Skala konflik interpersonal dengan orangtua juga belum memisahkan
antara ibu dan ayah, yang mana remaja memiliki dinamika kedekatan yang
berbeda dengan ayah dan ibu. Keterbatasan lainnya adalah pada skala perilaku
cyberbullying, unsur kesengajaan belum terlalu diperhatikan penerapannya
dalam item-item.
C. Saran
1. Bagi Remaja dan Orangtua
Remaja harapannya mampu menyelesaikan konflik dengan orangtua
dan mencoba memiliki pandangan yang positif terhadap konflik, sehingga
tidak mengarah pada perilaku yang negatif. Perilaku negatif tersebut salah
satunya adalah perilaku cyberbullying yang terjadi di media sosial dan
berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut baik bila didukung
oleh adanya peran orangtua. Orangtua juga diharapkan dapat memberikan
penjelasan atau pengertian mengenai penyebab terjadinya konflik ketika
mengalami konflik dengan remaja. Menjelaskan mengenai sudut pandang
orangtua pada anak baik pula dilakukan sehingga anak tidak hanya
memandang orangtua sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan
menuntut.
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan lebih dapat memerhatikan kata-kata
ketika membuat item. Bahasa yang terlalu baku menjadi hambatan bagi
beberapa subjek remaja untuk memahami kalimat item. Keterbatasan berupa
social diserability dapat diminimalisir dengan memerhatikan pengemasan
kata-kata yang lebih tepat untuk makna kata negatif dan mencoba beberapa
metode alternatif. Metode konvensional yang dapat dilakukan antara lain
adalah metode demand reduction, rational technique, dan covariate
technique (Paulhus dalam Ciptadi & Umar, 2012). Metode lain yang
diharapkan lebih akurat mendeteksi adanya social desirability adalah analisis
faktor dengan pendekatan CFA (Confirmatory Factor Analysis) yang
dikenalkan oleh Ferrando. Pendekatan tersebut akan diaplikasikan pada data
hasil pengukuran self-repot yang memiliki format skala likert.
Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah skala yang digunakan.
Penting bagi peneliti selanjutnya untuk membedakan antara ayah dan ibu
pada skala konflik interpersonal dengan orangtua. Hal tersebut dilakukan agar
remaja tidak kebingunan ketika mengisi kuesioner karena memiliki dinamika
kedekatan yang berbeda dengan ayah dan ibu. Penting pula untuk
memerhatikan unsur kesengajaan ketika menuliskannya menjadi sebuah item
pada skala perilaku cyberbullying. Peneliti selanjutnya dapat pula
menambahkan informasi mengenai remaja tentang lamanya waktu
penggunaan media sosial dalam sehari. Hasil informasi tersebut dapat
melengkapi pembahasan dengan melakukan uji beda. Penelitian dengan
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pendekatan kualitatif dapat pula dilakukan atau meneliti faktor lain yang
sekiranya dapat berhubungan dengan perilaku cyberbullying selain masalah
keluarga, seperti masalah personal atau masalah sosial.
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A. Expert Judgement

Skala Konflik Interpersonal (Orangtua dengan Remaja)
Penilai
No

Item

1.

Ketika saya tidak setuju dengan
pendapat orangtua, maka saya
akan mengatakan hal tersebut pada
mereka
Saya bicara pada orangtua saya
ketika tidak setuju dengan batas
jam pulang malam
Saya marah ketika orangtua saya
melarang saya bermain dengan
beberapa teman
Saya menerima aturan tentang
jam pulang malam yang dibuat
oleh orangtua saya meskipun saya
tidak setuju
Saya akan mampu memahami
pendapat orangtua, meskipun saya
kurang setuju
Saya dapat menerima ketika
orangtua saya melarang saya
bermain dengan beberapa teman
Saya
kesal
ketika
saya
membutuhkan bantuan dalam hal
tertentu, orangtua saya tidak mau
membantu saya
Saya dan orangtua berdebat
mengenai jam belajar supaya saya
berprestasi di sekolah
Saya memahami ketika orangtua
saya tidak membantu saya untuk
mengatasi kesulitan
Saya dan orangtua berdiskusi
mengenai jam belajar supaya saya
dapat fokus dan mencapai prestasi
di sekolah
Untuk menjaga kerukunan dalam
keluarga, saya dan orangtua
berdiskusi dalam mengambil
keputusan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Total
Item
Relevan

IVI-I

I

II

III

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1

4

4

3

3

1

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1

4

4

3

3

1
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Saya dan orangtua saya bertengkar
karena mereka meminta saya
untuk rajin belajar, sedangkan saya
sudah membuat jadwal belajar
saya sendiri
Saya dan orangtua memiliki
pilihan sekolah yang berbeda
sehingga kami bercekcok
Saya dan orangtua berdebat
karena mereka meminta saya
untuk tidak boros dan berhemat,
sedangkan saya sudah mencoba
untuk menabung
Saya dan orangtua memiliki
keinginan agar saya berprestasi di
sekolah, sehingga saya akan
belajar tanpa diminta
Saya dan orangtua memiliki
pandangan yang sama mengenai
pencapaian
prestasi
dalam
pendidikan
Saya dan orangtua memiliki
keinginan agar saya menjadi
orang yang hemat, sehingga saya
menabung tanpa diminta
Saya berdebat dengan orangtua
karena mereka tidak memberikan
saya kebebasan untuk mengatur
jadwal kegiatan saya
Saya merasa kurang dihargai
ketika orangtua saya memberikan
banyak saran mengenai berbagai
hal
Saya kesal ketika saya tidak
dilibatkan dalam pengambilan
keputusan dalam hal apapun di
rumah
Saya dapat memahami ketika
orangtua saya membantu
mengatur jadwal kegiatan saya
Saya dapat menerima ketika
orangtua memberikan banyak
saran mengenai berbagai hal pada
Saya

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1

4

4

3

3

1

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1

4

4

3

3

1

4

4

3

3

1

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

102

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Saya tidak kesal ketika kurang
dilibatkan dalam pengambilan
keputusan di rumah
Saya tidak suka ketika saya
memiliki rencana tertentu namun
orangtua saya tidak mengizinkan
Saya kesal karena orangtua selalu
menanyakan keberadaan saya
ketika sedang pergi bersama
teman-teman
Saya benci ketika saya sudah
berencana membeli suatu barang
namun orangtua tidak
memperbolehkan
Saya dapat mengerti ketika
orangtua meminta saya
membatalkan rencana yang sudah
saya buat
Saya tidak merasa terganggu jika
orangtua menanyakan keberadaan
saya ketika sedang pergi bersama
teman-teman
Saya paham ketika orangtua tidak
memperbolehkan saya membeli
barang yang diinginkan
IVI-S/R

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1

4

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1
1
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Skala Perilaku Cyberbullying
Penilai
No

Item

1.

Ketika saya memiliki masalah
dengan seseorang, saya
berulangkali mengirimkannya
pesan berisi caci maki melalui
sms, messenger, atau media sosial
Saya mengganggu orang yang
tidak saya sukai dengan
berulangkali menuliskan
komentar kasar pada status di
akun media sosialnya
Saya mengunggah informasi
negatif tentang orang yang tidak
saya sukai di media sosial agar
banyak orang melihatnya dan
menyebarluaskan
Saya tidak akan mengirimkan
pesan berisi caci maki melalui
sms, messenger, atau media sosial
kepada orang yang memiliki
masalah dengan saya
Ketika tidak suka dengan
seseorang saya tidak akan
mengganggunya dengan komentar
kasar pada akun media sosialnya
Saya menghindari mengunggah
informasi buruk tentang orang
yang saya benci di media sosial
agar tidak dapat disebarluaskan
oleh banyak orang
Saya mengunggah status yang
berisi keburukan orang yang tidak
saya sukai di media sosial agar
orang lain menjauhinya
Ketika ada orang yang dikucilkan,
saya akan mengunggah fotonya di
media sosial supaya jadi bahan
ejekan dengan akun palsu saya
Saya memberikan komentar
menghina pada postingan foto
orang lain yang memiliki gaya
berfoto yang buruk

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Total
Item
Relevan

IVI-I

I

II

III

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

4

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Saya menghindari mengunggah
status tentang keburukan orang
yang tidak saya sukai agar orang
lain tidak menjauhinya
Ketika ada orang yang dijauhi,
saya menghindari untuk
mengunggah fotonya di media
sosial agar orang lain tidak
semakin membencinya
Saya menghargai orang lain yang
mengunggah fotonya di media
sosial meskipun gaya berfotonya
buruk
Saya memberikan komentar yang
mengejek pada unggahan foto
orang lain sehingga akun saya di
block
Ketika saya memiliki masalah
dengan seseorang, saya akan
menuliskan status yang
menyindirnya di media sosial
Saya mengirimkan pesan yang
berisi amarah dan umpatan
melalui chat ketika orang lain
membuat saya kesal
Akun saya tidak di block oleh
orang lain karena saya tidak
pernah memberikan komentar
yang mengejek pada postingan
fotonya
Ketika saya marah dengan orang
lain, saya menghindari untuk
mengungkapkan perasaan marah
saya di media sosial
Ketika orang lain membuat saya
kesal, saya menghindari
mengirimkan pesan berisi amarah
dan umpatan melalui chat
Saya menganggu orang yang saya
benci dengan membuat status
tentangnya di media sosial dan
sengaja menandai akun miliknya
Saya dengan sengaja memberikan
komentar mengejek langsung
pada postingan foto orang lain
agar dia merasa malu

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

4

4

3

3

1
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21.

22.

23.

24.

Ketika saya membuat status
tentang keburukan orang lain,
saya sengaja menandai akun
media sosialnya
Saya enggan membuat status
tentang orang yang saya benci dan
menandai akunnya di media sosial
Saya enggan memberikan
komentar yang mengejek pada
psotingan foto orang lain agar dia
tidak merasa malu
Ketika saya membuat status
tentang keburukan orang lain di
media sosial, saya berusaha untuk
menyamarkan identitas orang
tersebut
IVI-S/R

Penilai I
Penilai II
Penilai III

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

3

4

3

3

1

1

Ratri Sunar Astuti, S.Psi., M.Si.
Diana Permata Sari S.Psi., M.Sc.
Patricia Meta Puspitasari M.Psi., Psikolog

B. Peer Judgement

Skala Konflik Interpersonal (Orangtua dengan Remaja)
Penilai
No

Item

1.

Ketika saya tidak setuju dengan
pendapat orangtua, maka saya akan
mengatakan hal tersebut pada
mereka
Saya bicara pada orangtua saya
ketika tidak setuju dengan batas jam
pulang malam
Saya marah ketika orangtua saya
melarang saya bermain dengan
beberapa teman
Saya menerima aturan tentang jam
pulang malam yang dibuat oleh
orangtua saya meskipun saya tidak
setuju

2.

3.

4.

I

II

III

IV

1

4

4

4

Total
Item
Relevan
4

1

4

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

IVI-I
1
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Saya akan mampu memahami
pendapat orangtua, meskipun saya
kurang setuju
Saya dapat menerima ketika
orangtua saya melarang saya
bermain dengan beberapa teman
Saya
kesal
ketika
saya
membutuhkan bantuan dalam hal
tertentu, orangtua saya tidak mau
membantu saya
Saya dan orangtua berdebat
mengenai jam belajar supaya saya
berprestasi di sekolah
Saya memahami ketika orangtua
saya tidak membantu saya untuk
mengatasi kesulitan
Saya dan orangtua berdiskusi
mengenai jam belajar supaya saya
dapat fokus dan mencapai prestasi di
sekolah
Untuk menjaga kerukunan dalam
keluarga, saya dan orangtua
berdiskusi dalam mengambil
keputusan
Saya dan orangtua saya bertengkar
karena mereka meminta saya untuk
rajin belajar, sedangkan saya sudah
membuat jadwal belajar saya sendiri
Saya dan orangtua memiliki pilihan
sekolah yang berbeda sehingga
kami bercekcok
Saya dan orangtua berdebat karena
mereka meminta saya untuk tidak
boros dan berhemat, sedangkan
saya sudah mencoba untuk
menabung
Saya dan orangtua memiliki
keinginan agar saya berprestasi di
sekolah, sehingga saya akan belajar
tanpa diminta
Saya dan orangtua memiliki
pandangan yang sama mengenai
pencapaian
prestasi
dalam
pendidikan
Saya dan orangtua memiliki
keinginan agar saya menjadi orang

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

107

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

yang hemat, sehingga saya
menabung tanpa diminta
Saya berdebat dengan orangtua
karena mereka tidak memberikan
saya kebebasan untuk mengatur
jadwal kegiatan saya
Saya merasa kurang dihargai ketika
orangtua saya memberikan banyak
saran mengenai berbagai hal
Saya kesal ketika saya tidak
dilibatkan dalam pengambilan
keputusan dalam hal apapun di
rumah
Saya dapat memahami ketika
orangtua saya membantu mengatur
jadwal kegiatan saya
Saya dapat menerima ketika
orangtua memberikan banyak saran
mengenai berbagai hal pada saya
Saya tidak kesal ketika kurang
dilibatkan dalam pengambilan
keputusan di rumah
Saya tidak suka ketika saya
memiliki rencana tertentu namun
orangtua saya tidak mengizinkan
Saya kesal karena orangtua selalu
menanyakan keberadaan saya ketika
sedang pergi bersama teman-teman
Saya benci ketika saya sudah
berencana membeli suatu barang
namun orangtua tidak
memperbolehkan
Saya dapat mengerti ketika
orangtua meminta saya
membatalkan rencana yang sudah
saya buat
Saya tidak merasa terganggu jika
orangtua menanyakan keberadaan
saya ketika sedang pergi bersama
teman-teman
Saya paham ketika orangtua tidak
memperbolehkan saya membeli
barang yang diinginkan
IVI-S/R

1

3

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1

3

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

1
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Skala Perilaku Cyberbullying
Penilai
No

Item

1.

Ketika saya memiliki masalah
dengan seseorang, saya
berulangkali mengirimkannya
pesan berisi caci maki melalui sms,
messenger, atau media sosial
Saya mengganggu orang yang tidak
saya sukai dengan berulangkali
menuliskan komentar kasar pada
status di akun media sosialnya
Saya mengunggah informasi
negatif tentang orang yang tidak
saya sukai di media sosial agar
banyak orang melihatnya dan
menyebarluaskan
Saya tidak akan mengirimkan pesan
berisi caci maki melalui sms,
messenger, atau media sosial
kepada orang yang memiliki
masalah dengan saya
Ketika tidak suka dengan seseorang
saya tidak akan mengganggunya
dengan komentar kasar pada akun
media sosialnya
Saya menghindari mengunggah
informasi buruk tentang orang yang
saya benci di media sosial agar
tidak dapat disebarluaskan oleh
banyak orang
Saya mengunggah status yang
berisi keburukan orang yang tidak
saya sukai di media sosial agar
orang lain menjauhinya
Ketika ada orang yang dikucilkan,
saya akan mengunggah fotonya di
media sosial supaya jadi bahan
ejekan dengan akun palsu saya
Saya memberikan komentar
menghina pada postingan foto
orang lain yang memiliki gaya
berfoto yang buruk

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I

II

III

IV

3

4

4

4

Total
Item
Relevan
4

3

4

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

3

3

4

4

1

3

3

3

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

4

3

4

4

1

3

3

4

4

4

1

IVI-I
1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Saya menghindari mengunggah
status tentang keburukan orang
yang tidak saya sukai agar orang
lain tidak menjauhinya
Ketika ada orang yang dijauhi, saya
menghindari untuk mengunggah
fotonya di media sosial agar orang
lain tidak semakin membencinya
Saya menghargai orang lain yang
mengunggah fotonya di media
sosial meskipun gaya berfotonya
buruk
Saya memberikan komentar yang
mengejek pada unggahan foto
orang lain sehingga akun saya di
block
Ketika saya memiliki masalah
dengan seseorang, saya akan
menuliskan status yang
menyindirnya di media sosial
Saya mengirimkan pesan yang
berisi amarah dan umpatan melalui
chat ketika orang lain membuat
saya kesal
Akun saya tidak di block oleh orang
lain karena saya tidak pernah
memberikan komentar yang
mengejek pada postingan fotonya
Ketika saya marah dengan orang
lain, saya menghindari untuk
mengungkapkan perasaan marah
saya di media sosial
Ketika orang lain membuat saya
kesal, saya menghindari
mengirimkan pesan berisi amarah
dan umpatan melalui chat
Saya menganggu orang yang saya
benci dengan membuat status
tentangnya di media sosial dan
sengaja menandai akun miliknya
Saya dengan sengaja memberikan
komentar mengejek langsung pada
postingan foto orang lain agar dia
merasa malu

3

3

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

3

4

4

4

1

3

3

4

4

4

1

3

3

3

4

4

1

3

3

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

3

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1
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21.

22.

23.

24.

Ketika saya membuat status tentang
keburukan orang lain, saya sengaja
menandai akun media sosialnya
Saya enggan membuat status
tentang orang yang saya benci dan
menandai akunnya di media sosial
Saya enggan memberikan komentar
yang mengejek pada psotingan foto
orang lain agar dia tidak merasa
malu
Ketika saya membuat status tentang
keburukan orang lain di media
sosial, saya berusaha untuk
menyamarkan identitas orang
tersebut
IVI-S/R

3

4

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

3

4

4

4

4

1

1
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Yogyakarta, September 2019

Salam Sejahtera,

Perkenalkan nama saya Martha Sawitri, mahasiswi Fakultas Psikologi, Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir
sebagai syarat kelulusan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengharapkan
kesediaan teman-teman untuk membantu saya dengan mengisi skala penelitian
yang saya buat.

Adapun kriteria partisipan adalah sebagai berikut:
1. Remaja berusia 12 – 18 tahun
2. Menggunakan ponsel (hp)
3. Menggunakan internet
4. Minimal memiliki satu jenis media sosial
*media sosial: facebook, blog, twitter, youtube channel, instagram, whatsapp, line,
email, dll.

Jika teman-teman memenuhi kriteria tersebut, saya berharap teman-teman bersedia
mengisi skala yang saya buat dan memberikan jawaban yang sejujurnya dan sesuai
dengan keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman berikan tidak ada yang
benar/salah maupun baik/buruk. Selain itu, identitas dan jawaban dari teman-teman
akan dijamin kerahasiaannya. Besar harapan saya teman-teman bersedia untuk
mengisi skala penelitian ini. Atas perhatian dan kesediaan teman-teman saya
ucapkan banyak terimakasih

Martha Sawitri
(awitawit97@gmail.com)
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PERNYATAAN KESEDIAAN

Nama / Inisial

:

Usia

:

Jenis kelamin

:

Nama Sekolah

:

Kelas

:

Tinggal dengan

: Orangtua kandung/ saudara/ wali/
…………..(lainnya)*

Lama menggunakan ponsel

: Sejak TK/SD/SMP/SMA
(kelas …..)*

Lama menggunakan internet : Sejak TK/SD/SMP/SMA
(kelas …..)*
(*) Lingkari yang sesuai dengan diri anda

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.
Saya mengisi skala pnelitian ini dengan sukarela tanpa paksaan pihak manapun.
Seluruh jawaban yang saya berikan adalah jujur dan sesuai dengan keadaan diri
saya yang sebenarnya.
Yogyakarta, …………………
Menyetujui,

(…………………………)
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PETUNJUK PENGISIAN

Skala penelitian ini terdiri dari dua bagian. Teman-teman diminta untuk
membaca dengan cermat dan memahami setiap pernyataan yang ada pada masingmasing bagian skala. Kemudian, pilihlah satu jawaban yang paling sesuai atau
paling menggambarkan diri teman-teman dan berilah tanda silang (X) pada jawaban
tersebut. Apabila teman-teman ingin mengganti jawaban yang ada, dapat dilakukan
dengan cara memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah, kemudian
berilah tanda silang (X) pada jawaban yang baru.

Pilihan jawaban yang tersedia sebagai berikut:
SS

= Jika merasa Sangat Sesuai

S

= Jika merasa Sesuai

TS

= Jika merasa Tidak Sesuai

STS

= Jika merasa Sangat Tidak Sesuai

Contoh:
No.
Pernyataan
1. Saya memahami
orangtua saya
2. Saya aktif bermain
sosial media

SS

S
X

TS

X

X

STS

Setiap orang akan memiliki jawaban yang mungkin berbeda karena tidak
ada jawaban yang benar atau salah. Oleh karena itu, pilihlah jawaban yang
menggambarkan diri teman-teman dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
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SKALA BAGIAN I
No.

Pernyataan

1.

Saya dan orangtua memiliki
pendapat yang sama mengenai
bagaimana gaya berpakaian yang
sopan
Saya dan orangtua berdiskusi
mengenai jam belajar supaya saya
dapat fokus dan mencapai prestasi
di sekolah
Saya merasa kesal ketika
orangtua menanyakan keberadaan
saya saat sedang pergi bersama
teman-teman
Saya merasa kesal ketika
orangtua saya tidak mau
membantu dalam hal tertentu
Saya memahami sikap orangtua
yang kurang melibatkan saya
dalam pengambilan keputusan
dalam keluarga
Saya menunjukkan kekesalan
saya ketika orangtua melarang
saya bermain dengan beberapa
teman
Saya tidak suka ketika saya
memiliki rencana tertentu namun
orangtua saya tidak mengizinkan
Saya dan orangtua memiliki
pandangan yang sama mengenai
pencapaian prestasi dalam
pendidikan
Saya menerima aturan tentang
jam pulang malam yang dibuat
oleh orangtua saya meskipun saya
tidak setuju
Saya dan orangtua berdebat
mengenai jam belajar supaya saya
berprestasi di sekolah
Saya merasa kesal ketika harus
mengurungkan niat untuk
membeli barang terntentu karena
tidak diperbolehkan oleh orangtua
Saya merasa kesal saat tidak
dilibatkan dalam pengambilan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

keputusan dalam hal apapun di
rumah
Saya mampu memahami pendapat
orangtua, meskipun saya kurang
setuju
Saya dapat mengerti ketika
orangtua meminta saya
membatalkan rencana yang sudah
saya buat
Saya dan orangtua berdebat
karena memiliki pemikiran
berbeda mengenai gaya
berpakaian yang sopan
Saya dan orangtua berdebat
karena mereka meminta saya
untuk berhemat meskipun saya
sudah mencoba untuk menabung
Saya berdebat dengan orangtua
karena mereka tidak memberikan
saya kebebasan untuk mengatur
jadwal kegiatan saya
Saya dan orangtua memiliki
keinginan yang sama agar saya
berhemat, sehingga saya
menabung tanpa diminta
Saya memahami ketika orangtua
saya tidak membantu saya untuk
mengatasi kesulitan
Untuk menjaga kerukunan dalam
keluarga, saya dan orangtua selalu
berdiskusi dalam mengambil
keputusan
Saya memahami nasihat orangtua
ketika tidak memperbolehkan
saya membeli barang yang
diinginkan
Saya bicara pada orangtua saya
ketika tidak setuju dengan batas
jam pulang malam
Saya merasa kurang dihargai
karena orangtua saya selalu
memberikan saran mengenai
berbagai hal
Saya dan orangtua berselisih
karena memiliki perbedaan

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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25.

26.

27.

28.

29.

pendapat dalam menentukan
pilihan sekolah yang tepat
Saya menerima semua saran
mengenai berbagai hal yang
diberikan orangtua saya
Saya tidak setuju dengan
pendapat orangtua, maka saya
akan mengatakan hal tersebut
pada mereka
Saya tidak setuju dengan
pendapat orangtua, maka saya
akan mengatakan hal tersebut
pada mereka
Saya dapat menerima ketika
orangtua melarang saya bermain
dengan beberapa teman
Saya tidak merasa terganggu jika
orangtua menanyakan keberadaan
saya ketika sedang pergi bersama
teman-teman

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SKALA BAGIAN II
Pada skala bagian dua ini yang dimaksud dengan media sosial adalah
facebook, blog, twitter, youtube channel, instagram, whatsapp, line, email, dsb.
No.

Pernyataan

1.

Ketika ada orang yang dikucilkan,
saya akan menggunakan akun
palsu untuk mengunggah fotonya
di media sosial agar menjadi
bahan ejekan
Saya mengirim pesan yang berisi
amarah dan umpatan melalui chat
kepada seseorang sehingga nomor
saya di blokir
Saya membuat status yang
menjelek-jelekkan orang lain dan
menandai akun media sosialnya

2.

3.

4.

Saya memberikan komentar yang
mengejek pada unggahan foto
seseorang, sehingga orang
tersebut menghindari saya

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Saya menghindari untuk
mengungkapkan perasaan marah
saya di media sosial ketika saya
marah dengan orang lain
Saya menghindari mengunggah
informasi buruk di media sosial
tentang seseorang agar tidak
dapat disebarluaskan oleh banyak
orang
Saya mengungkapkan keburukan
tentang seseorang di media sosial
agar orang lain mengetahuinya
Saya enggan membuat status
tentang perilaku buruk orang lain
di media sosial dengan menandai
akun media sosialnya
Ketika ada orang yang dijauhi,
saya menghindari untuk
mengunggah fotonya di media
sosial agar orang lain tidak
semakin membencinya
Saya menyindir seseorang di
media sosial dan menandai
akunnya sehingga orang lain
memperbincangkannya
Saya mengunggah informasi
negatif tentang orang lain di
media sosial agar banyak orang
melihat dan menyebarluaskannya
Saya dapat menjalin hubungan
baik dengan seseorang karena
saya selalu memberikan komentar
positif pada unggahan foto di
media sosialnya
Saya menghargai unggahan foto
orang lain di media sosial
meskipun gaya berfotonya lebih
buruk dari saya
Saya memberikan komentar
menghina pada unggahan foto
orang lain yang memiliki gaya
berfoto lebih buruk dari saya

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Saya membuat status di media
sosial tentang perilaku buruk
seseorang dan menandai akun
miliknya
Ketika tidak suka dengan
seseorang saya enggan
berkomentar kasar pada akun
media sosialnya secara berulangulang
Saya menghindari
mengungkapkan keburukan
seseorang di media sosial agar
orang lain tidak
memperbincangkannya
Saya menuliskan komentar
mengejek langsung pada
postingan foto orang lain untuk
mempermalukannya
Saya enggan berulangkali
mengirimkan pesan berisi katakata kotor kepada orang lain
melalui sms atau media sosial
Saya kerap kali menuliskan
komentar kasar pada unggahan
status orang lain di akun media
sosialnya
Saya enggan mengirimkan pesan
berisi amarah dan umpatan
melalui chat ketika orang lain
membuat saya kesal
Saya enggan mempermalukan
orang lain di media sosial dengan
menuliskan komentar yang
mengejek pada unggahan foto
miliknya
Ketika saya memiliki masalah,
saya mengirimkan pesan berisi
kata-kata kotor kepada orang lain
melalui sms atau media sosial
secara berulangkali
Saya memilih untuk tidak
menandai akun media sosial
seseorang ketika saya membuat
status yang menjelekkannya

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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A. Konflik Interpersonal Orangtua dengan Remaja
1. Sebelum Seleksi Item

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
120

100.0

0

.0

120

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.814

29
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Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

konflik1

66.63

75.211

.287

.810

konflik2

66.02

77.126

.093

.818

konflik3

66.10

70.813

.516

.800

konflik4

65.88

76.322

.166

.815

konflik5

66.29

76.460

.152

.815

konflik6

65.89

73.123

.335

.808

konflik7

65.45

73.493

.443

.804

konflik8

66.31

73.946

.313

.809

konflik9

66.50

75.076

.255

.811

konflik10

66.27

74.970

.261

.811

konflik11

65.94

72.425

.429

.804

konflik12

66.08

74.531

.291

.810

konflik13

66.62

74.743

.445

.806

konflik14

66.40

72.528

.506

.802

konflik15

66.28

73.041

.418

.805

konflik16

66.09

71.613

.435

.804

konflik17

66.13

70.066

.544

.798

konflik18

66.48

74.353

.335

.808

konflik19

66.38

76.743

.165

.814

konflik20

66.33

71.585

.508

.801

konflik21

66.54

73.124

.562

.802

konflik22

65.83

82.157

-.256

.831

konflik23

66.17

72.779

.430

.804

konflik24

66.18

74.622

.284

.810

konflik25

66.21

72.923

.483

.803

konflik26

65.67

79.989

-.110

.823

konflik27

66.23

73.861

.414

.805

konflik28

66.13

73.394

.415

.805

konflik29

66.36

71.812

.482

.802
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2. Setelah Seleksi Item

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.853

22

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

konflik1

49.35

66.229

.287

.852

konflik3

48.83

61.490

.563

.841

konflik6

48.62

64.238

.336

.851

konflik7

48.18

64.431

.461

.846

konflik8

49.03

65.713

.261

.854

konflik10

48.99

65.118

.333

.851

konflik11

48.67

63.569

.432

.847

konflik12

48.81

64.963

.341

.850

konflik13

49.34

65.874

.437

.848

konflik14

49.13

63.404

.535

.843

konflik15

49.00

63.664

.463

.846

konflik16

48.82

62.201

.482

.845

konflik17

48.86

60.845

.585

.840

konflik18

49.21

66.351

.255

.853

konflik20

49.06

62.711

.517

.843

konflik21

49.27

64.483

.540

.844

konflik23

48.89

63.660

.454

.846

konflik24

48.91

65.849

.269

.853

konflik25

48.93

64.584

.436

.847

konflik27

48.96

64.729

.437

.847

konflik28

48.86

64.392

.427

.847

konflik29

49.08

62.783

.503

.844

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

125

B. Perilaku Cyberbullying
1. Sebelum Seleksi Item

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
120

100.0

0

.0

120

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.839

24
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Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

cyber1

37.49

61.227

.380

.835

cyber2

37.34

60.328

.392

.834

cyber3

37.45

60.451

.446

.833

cyber4

37.42

59.976

.492

.832

cyber5

36.82

58.420

.386

.834

cyber6

37.04

56.629

.605

.825

cyber7

37.25

58.895

.478

.831

cyber8

36.79

58.671

.269

.842

cyber9

36.79

58.301

.385

.834

cyber10

37.16

59.748

.362

.834

cyber11

37.32

59.330

.491

.831

cyber12

36.77

63.088

.052

.845

cyber13

36.92

61.448

.279

.837

cyber14

37.32

59.496

.516

.830

cyber15

37.38

60.070

.502

.831

cyber16

36.72

58.369

.312

.839

cyber17

37.16

57.294

.606

.825

cyber18

37.36

59.509

.479

.831

cyber19

36.68

56.319

.524

.827

cyber20

37.31

59.812

.446

.832

cyber21

36.57

59.036

.299

.838

cyber22

36.93

55.323

.564

.825

cyber23

37.14

60.139

.291

.837

cyber24

36.76

59.681

.239

.842
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2. Setelah Seleksi Item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.845

23

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

cyber1

35.57

60.264

.383

.841

cyber2

35.42

59.371

.394

.840

cyber3

35.52

59.478

.451

.839

cyber4

35.49

59.025

.495

.837

cyber5

34.89

57.442

.391

.840

cyber6

35.12

55.667

.611

.830

cyber7

35.32

57.952

.480

.836

cyber8

34.87

57.680

.274

.847

cyber9

34.87

57.444

.380

.840

cyber10

35.23

58.769

.366

.840

cyber11

35.40

58.360

.497

.836

cyber13

35.00

60.739

.250

.844

cyber14

35.39

58.576

.515

.836

cyber15

35.46

59.124

.504

.837

cyber16

34.80

57.203

.329

.844

cyber17

35.23

56.382

.606

.831

cyber18

35.43

58.584

.479

.837

cyber19

34.76

55.328

.531

.833

cyber20

35.38

58.776

.458

.838

cyber21

34.65

58.313

.284

.845

cyber22

35.01

54.513

.558

.832

cyber23

35.22

59.180

.294

.843

cyber24

34.83

58.779

.237

.848
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SKALA PENELITIAN

Disusun Oleh:
Martha Sawitri
159114007

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019
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Yogyakarta, September 2019

Salam sejahtera,
Dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa, maka
perkenankan saya:
Nama/NIM

: Martha Sawitri / 159114007

Institusi

: Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

Alamat

: Griya LPP Asri, Kadirojo II,
Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY
: 082241657309 / awitawit97@gmail.com

Kontak

Meminta bantuan kepada teman-teman untuk berpartisipasi dalam penelitian yang
saya buat dengan mengisi skala ini. Saya mengharapkan teman-teman dapat mengisi
dengan lengkap setiap pernyataan dalam skala ini sesuai dengan keadaan, pikiran, dan
perasaan teman-teman yang sebenarnya. Jawaban yang teman-teman berikan tidak ada
yang benar atau salah maupun baik atau buruk. Semua jawaban adalah baik bila sesuai
dengan keadaan teman-teman yang sebenarnya.
Jawaban serta identitas yang teman-teman berikan tidak akan disebarluaskan dan
terjamin kerahasiaannya. Hasil jawaban teman-teman pada skala ini juga tidak akan
memengaruhi apapun pada diri teman-teman. Oleh karena itu, saya mengharapkan temanteman dapat mengisi skala ini dengan sejujur-jujurnya. Saya mengucapkan terimakasih
banyak kepada teman-teman atas partisipasi dan kesediaannya untuk mengisi skala ini.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi

Ratri Sunar Astuti, S.Psi., M.Si.

Peneliti

Martha Sawitri
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PERNYATAAN KESEDIAAN

Nama / Inisial

:

Usia

:

Jenis kelamin

:

Kelas

:

Kota asal

:

Tinggal dengan

: Orangtua kandung/ saudara/ wali/
…………..(lainnya)*

Lama menggunakan ponsel

: Sejak TK/SD/SMP/SMA
(kelas …..)*

Lama menggunakan internet : Sejak TK/SD/SMP/SMA
(kelas …..)*
(*) Lingkari yang sesuai dengan diri anda

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.
Saya mengisi skala pnelitian ini dengan sukarela tanpa paksaan pihak manapun.
Seluruh jawaban yang saya berikan adalah jujur dan sesuai dengan keadaan diri
saya yang sebenarnya.

Yogyakarta, …………………
Menyetujui,

(…………………………)
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PETUNJUK PENGISIAN

Skala penelitian ini terdiri dari dua bagian. Teman-teman diminta untuk
membaca dengan cermat dan memahami setiap pernyataan yang ada pada masingmasing bagian skala. Kemudian, pilihlah satu jawaban yang paling sesuai atau
paling menggambarkan diri teman-teman dan berilah tanda silang (X) pada jawaban
tersebut. Apabila teman-teman ingin mengganti jawaban yang ada, dapat dilakukan
dengan cara memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah, kemudian
berilah tanda silang (X) pada jawaban yang baru.

Pilihan jawaban yang tersedia sebagai berikut:
SS

= Jika merasa Sangat Sesuai

S

= Jika merasa Sesuai

TS

= Jika merasa Tidak Sesuai

STS

= Jika merasa Sangat Tidak Sesuai

Contoh:
No.

Pernyataan

1.

Saya memahami
orangtua saya
Saya aktif bermain
sosial media

2.

SS

S

TS

STS

X
X

X

Setiap orang akan memiliki jawaban yang mungkin berbeda karena tidak
ada jawaban yang benar atau salah. Oleh karena itu, pilihlah jawaban yang
menggambarkan diri teman-teman dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
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SKALA BAGIAN I
No.

Pernyataan

1.

Saya dan orangtua berdebat
karena memiliki pemikiran
berbeda mengenai gaya
berpakaian yang sopan
Saya dapat memahami ketika
orangtua saya membantu
mengatur jadwal kegiatan saya
Saya menunjukkan kekesalan saya
ketika orangtua melarang saya
bermain dengan beberapa teman
Saya dapat menerima ketika
orangtua melarang saya bermain
dengan beberapa teman
Saya dan orangtua berdebat
karena mereka meminta saya
untuk berhemat meskipun saya
sudah mencoba untuk menabung
Saya dan orangtua memiliki
keinginan yang sama agar saya
berhemat, sehingga saya
menabung tanpa diminta
Saya dan orangtua memiliki
pandangan yang sama mengenai
pencapaian prestasi dalam
pendidikan
Saya mampu memahami pendapat
orangtua, meskipun saya kurang
setuju
Saya merasa kesal ketika orangtua
menanyakan keberadaan saya saat
sedang pergi bersama temanteman
Saya tidak merasa terganggu jika
orangtua menanyakan keberadaan
saya ketika sedang pergi bersama
teman-teman
Saya merasa kesal ketika harus
mengurungkan niat untuk
membeli barang t e r t e n t u karena
tidak diperbolehkan oleh orangtua
Saya merasa kesal saat tidak
dilibatkan dalam pengambilan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

keputusan dalam hal apapun di
rumah
Saya dan orangtua berdebat
mengenai jam belajar supaya saya
berprestasi di sekolah
Saya dan orangtua memiliki
pendapat yang sama mengenai
bagaimana gaya berpakaian yang
sopan
Saya memahami nasihat orangtua
ketika tidak memperbolehkan
saya membeli barang yang
diinginkan
Saya dan orangtua berselisih
karena memiliki perbedaan
pendapat dalam menentukan
pilihan sekolah yang tepat
Saya merasa kurang dihargai
karena orangtua saya selalu
memberikan saran mengenai
berbagai hal
Untuk menjaga kerukunan dalam
keluarga, saya dan orangtua selalu
berdiskusi dalam mengambil
keputusan
Saya berdebat dengan orangtua
karena mereka tidak memberikan
saya kebebasan untuk mengatur
jadwal kegiatan saya
Saya menerima semua saran
mengenai berbagai hal yang
diberikan orangtua saya
Saya dapat mengerti ketika
orangtua meminta saya
membatalkan rencana yang sudah
saya buat
Saya tidak suka ketika saya
memiliki rencana tertentu namun
orangtua saya tidak mengizinkan

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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SKALA BAGIAN II
Pada skala bagian dua ini yang dimaksud dengan media sosial adalah
facebook, blog, twitter, youtube channel, instagram, whatsapp, line, email, dsb.
No.

Pernyataan

1.

Ketika tidak suka dengan
seseorang saya enggan
berkomentar kasar pada akun
media sosialnya secara berulangulang
Saya membuat status di media
sosial tentang perilaku buruk
seseorang dan menandai akun
miliknya
Saya menghindari mengunggah
informasi buruk di media sosial
tentang seseorang agar tidak dapat
disebarluaskan oleh banyak orang
Saya memilih untuk tidak
menandai akun media sosial
seseorang ketika saya membuat
status yang menjelekkannya
Saya enggan mempermalukan
orang lain di media sosial dengan
menuliskan komentar yang
mengejek pada unggahan foto
miliknya
Saya mengirim pesan yang berisi
amarah dan umpatan melalui chat
kepada seseorang sehingga nomor
saya di blokir
Saya memberikan komentar
menghina pada unggahan foto
orang lain yang memiliki gaya
berfoto lebih buruk dari saya
Saya enggan mengirimkan pesan
berisi amarah dan umpatan
melalui chat ketika orang lain
membuat saya kesal

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Saya menuliskan komentar
mengejek langsung pada
postingan foto orang lain untuk
mempermalukannya

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Saya membuat status yang
menjelek-jelekkan orang lain dan
menandai akun media sosialnya
Saya kerap kali menuliskan
komentar kasar pada unggahan
status orang lain di akun media
sosialnya
Ketika ada orang yang dijauhi,
saya menghindari untuk
mengunggah fotonya di media
sosial agar orang lain tidak
semakin membencinya
Ketika saya memiliki masalah,
saya mengirimkan pesan berisi
kata-kata kotor kepada orang lain
melalui sms atau media sosial
secara berulangkali
Saya menyindir seseorang di
media sosial dan menandai
akunnya sehingga orang lain
memperbincangkannya
Saya menghindari
mengungkapkan keburukan
seseorang di media sosial agar
orang lain tidak
memperbincangkannya
Saya mengungkapkan keburukan
tentang seseorang di media sosial
agar orang lain mengetahuinya
Saya menghargai unggahan foto
orang lain di media sosial
meskipun gaya berfotonya lebih
buruk dari saya
Saya menghindari untuk
mengungkapkan perasaan marah
saya di media sosial ketika saya
marah dengan orang lain
Saya memberikan komentar yang
mengejek pada unggahan foto
seseorang, sehingga orang
tersebut menghindari saya

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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20.

21.

22.

23.

Saya mengunggah informasi
negatif tentang orang lain di
media sosial agar banyak orang
melihat dan menyebarluaskannya
Ketika ada orang yang dikucilkan,
saya akan menggunakan akun
palsu untuk mengunggah fotonya
di media sosial agar menjadi
bahan ejekan
Saya enggan berulangkali
mengirimkan pesan berisi katakata kotor kepada orang lain
melalui sms atau media sosial
Saya enggan membuat status
tentang perilaku buruk orang lain
di media sosial dengan menandai
akun media sosialnya

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS
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Hasil Uji Beda Mean One Sample t-test
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A. Konflik Interpersonal Orangtua dengan Remaja
One-Sample Statistics
N
Konflik_Interpersonal

Mean
404

Std. Deviation

48.20

Std. Error Mean

7.669

.382

One-Sample Test
Test Value = 55
95% Confidence Interval of

t
Konflik_Interperso
nal

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

df

-17.835

403

.000

the Difference
Lower

-6.804

Upper

-7.55

-6.05

B. Perilaku Cyberbullying
One-Sample Statistics
N
Perilaku_Cyberbullying

Mean
404

Std. Deviation

38.45

Std. Error Mean

9.734

.484

One-Sample Test
Test Value = 57.5
95% Confidence Interval

t
Perilaku_Cyberbull
ying

df
-

403

39.347

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

.000

-19.054

of the Difference
Lower

Upper

-20.01

-18.10

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Konflik_Interpersonal

404

27

72

48.20

7.669

Perilaku_Cyberbullying

404

23

73

38.45

9.734

Valid N (listwise)

404
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Hasil Uji Normalitas
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A. Hasil Uji Normalitas Konflik Interpersonal Orangtua dengan Remaja dan
Perilaku Cyberbullying

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

Konflik_Interpersonal

.050

404

.018

.996

404

.418

Perilaku_Cyberbullying

.092

404

.000

.963

404

.000

a. Lilliefors Significance Correction

B. Histogram Konflik Interpersonal Orangtua dengan Remaja
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C. Histogram Perilaku Cyberbullying

D. Q-Q Plot Konflik Interpersonal
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E. Q-Q Plot Perilaku Cyberbullying
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Hasil Uji Linieritas
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Hasil Uji Linieritas Konflik Interpersonal Orangtua dengan Remaja dan
Perilaku Cyberbullying
ANOVA Table
Sum of
Squares

Mean
df

Square

Perilaku_Cyberbul Between

(Combined)

9432.805

40

lying *

Linearity

5372.430

1

4060.375

39

104.112

Within Groups

28748.997

363

79.198

Total

38181.802

403

Groups

Konflik_Interperso

Deviation

nal

from

235.820

F

Sig.

2.978

.000

5372.430 67.835

.000

Linearity

1.315

.105
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Hasil Uji Hipotesis dengan Spearman’s
rho
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Hasil Uji Korelasi Konflik Interpersonal Orangtua dengan Remaja dan
Perilaku Cyberbullying
Correlations
Konflik_Interp Perilaku_Cyb
ersonal
Spearman's rho Konflik_Interpersonal

Correlation

1.000

.367**

.

.000

404

404

.367**

1.000

Sig. (1-tailed)

.000

.

N

404

404

Coefficient
Sig. (1-tailed)
N
Perilaku_Cyberbullying

erbullying

Correlation
Coefficient

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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Hasil Uji Tambahan
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A. Uji Tambahan Perilaku Cyberbullying Berdasarkan Kelompok Usia

1. Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Kelompok

Perilaku_Cyberbullying

df

Sig.

Shapiro-Wilk

Umur

Statistic

Statistic

df

Sig.

12-15

.103

222

.000

.973

222

.000

16-18

.129

182

.000

.940

182

.000

a. Lilliefors Significance Correction

2. Hasil Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Perilaku_Cyberbullying
Levene Statistic

df1

.454

df2
1

Sig.
402

.501

3. Hasil Uji Beda Mean dengan Mann-Whitney U test
Ranks
Kelompok Umur
Perilaku_Cyberbullying

Mean Rank

Sum of Ranks

12-15

222

229.64

50981.00

16-18

182

169.39

30829.00

Total

404

Test Statisticsa
Perilaku_Cyber
bullying
Mann-Whitney U

14176.000

Wilcoxon W

30829.000

Z

N

-5.164

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: Kelompok Umur

.000
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B. Uji Tambahan Perilaku Cyberbullying Berdasarkan Jenis Kelamin
1. Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Jenis_Kelami
n

Statistic

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Perilaku_Cyberbully Laki-laki

.113

136

.000

.970

136

.005

ing

.106

268

.000

.954

268

.000

Perempuan

a. Lilliefors Significance Correction

2. Hasil Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Perilaku_Cyberbullying
Levene Statistic

df1

2.334

df2
1

Sig.
402

.127

3. Hasil Uji Beda Mean dengan Mann-Whitney U test
Ranks
Jenis_Kelamin
Perilaku_Cyberbullying

Mean Rank

Sum of Ranks

Laki-laki

136

253.38

34459.00

Perempuan

268

176.68

47351.00

Total

404

Test Statisticsa
Perilaku_Cyber
bullying
Mann-Whitney U

11305.000

Wilcoxon W

47351.000

Z

N

-6.242

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: Jenis_Kelamin

.000

