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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terus mengalami 

peningkatan mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dalam pencarian 

informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat dan mudah. 

Internet dapat memudahkan semua penggunanya untuk bertukar informasi 

tanpa harus bertatap muka satu sama lain.  

Internet menjadi bagian dari gaya hidup peserta didik. Setiap aktivitas 

peserta didik hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh internet, mulai dari 

penggunaan jejaring sosial, hingga pendidikan. Peserta didik cenderung mudah 

terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu 

efek positif atau negatif yang akan diterima saat melalukan aktivitas internet 

(Ekasari & Dharmawan, 2012, hlm. 57). Internet memiliki dampak positif dan 

negatif. Dampak positif yang diterima oleh peserta didik dalam penggunaan 

internet seperti untuk penggalian informasi dan sarana komunikasi, sarana 

hiburan melalui film, game, musik. Selain itu, internet dapat menjadi salah satu 

sarana untuk peserta didik menyalurkan kreativitas seperti membuat cerita 

pendek lalu dapat di posting melalui blog. Internet memiliki dampak negatif 

terkait dengan besarnya keingintahuan peserta didik yang masih berada di usia 

remaja (Rahayu, 2012). Salah satu dampak negatif yang timbul dengan adanya 

teknologi informasi adalah munculnya cyberbullying  di kalangan anak-anak 

maupun remaja.  

Cyberbullying atau kekerasan dunia maya lebih menyakitkan jika 

dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Cyberbullying merupakan 

tindakan bullying yang terjadi melalui internet atau dengan kata lain  cyber 

(Utami, 2014). Menurut Hinduja dan Patchin (2011), cyberbullying sebagai 

perilaku seseorang atau kelompok yang secara sengaja dan berulang kali 

melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon 

seluler, dan alat elektronik lainnya. Tidak adanya larangan di sekolah mengenai
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perilaku cyberbullying membuat pelaku merasa aman melakukan tindakan 

tersebut (Narpahudita & Suminar, 2014, hlm. 147). 

Adanya efek keterpisahan jarak (distancing) dalam pemanfaatan perangkat 

teknologi informasi berbasis internet oleh para penggunanya, khususnya peserta 

didik, sering menyebabkan para pelaku cyberbullying mengatakan hal-hal yang 

tidak menyenangkan dan menghina dibandingkan dengan apa yang umumnya 

dilontarkan dalam situasi intimidasi secara langsung (Donegan, 2012). 

Pengguna media sosial semakin hari semakin bertambah, penggunanya kini 

didominasi oleh peserta didik. Terlepas dari perkembangan teknologi saat ini, 

tidak jarang media sosial dijadikan sebagai media untuk melakukan bullying di 

media sosial. Menurut Sakban dan Sahrul (2019), data yang diperoleh UNICEF 

pada 2016, peserta didik dengan rentang usia 13 sampai 15 tahun pernah 

mengalami tindakan cyberbullying. Beberapa tindakan di antaranya adalah 

doxing (mempublikasikan data personal orang lain), cyberstalking (penguntitan 

di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata), dan revenge 

pom (penyebaran foto atau video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi 

dengan tindakan intimidasi dan pemerasan). 

Gillette, dkk (2009:27), terdapat karakteristik individu yang menjadi pelaku 

Cyberbullying adalah sebagai berikut. (1) Telah terlibat dalam insiden 

intimidasi di sekolah atau telah menjadi sasaran pengganggu di masa lalu, (2) 

Dengan cepat menekan tombol layar atau menutup program saat orang lain 

berjalan melewati komputer tersebut, (3) Tertawa berlebihan saat menggunakan 

komputer atau ponsel, (4) Menggunakan beberapa akun online, dan bukan 

akunnya sendiri, (5) Menghabiskan waktu yang tidak biasa menggunakan 

komputer atau ponsel, (6) Menjadi marah saat akses ke komputer atau ponsel 

ditolak/jaringan tidak terhubung. 

Peserta didik dalam menggunakan media sosial mengalami kekerasan, 

bujukan secara seksual, dan jenis kejahatan yang lain. Salah satu tantangan yang 

harus dihadapi peserta didik di internet adalah rentan untuk menjadi pelaku 

cyberbullying.  Kajian American Medical Asociation (2013), terdapat 3,7 anak-

anak menjadi pelaku cyberbullying, sedangkan 3,2 juta anak menjadi korban. 

Peserta didik di Amerika Serikat, juga menunjukkan bahwa 20% peserta didik 
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sekolah menengah di Amerika Serikat melaporkan pernah dirundung dan 15% 

melaporkan dirundung di dunia maya.  

 Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia (Kemkominfo RI) terkait serangan cyberbullying dari tahun 2014 

sampai 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2014, serangan berdampak 

pada 11 juta identitas, 2015 naik menjadi 13 juta identitas, dan 2016 naik 

menjadi 15 juta identitas. Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara-

negara di dunia yang masuk dalam target cyberbullying. Dari 10 negara, 

Indonesia berada di urutan kelima. Cyberbullying di Indonesia meningkat 

karena aktivitas penggunaan internet meningkat tajam. Salah satunya menurut 

Ditreskrimsus Polda NTB 2018 (dalam Sakban dan Sahrul, 2019, hlm. 42), 

selama 3 tahun terakhir kasus kejahatan cyberbullying mengalami pasang surut, 

pada tahun 2016 kasus penipuan melalui media internet mencapai 40% , 

pencemaran nama baik 29%, penghinaan 20%, asusila 5%, pengancaman 5%, 

dan ujaran kebencian 2%. Tahun 2017 kasus penipuan melalui media internet 

mengalami peningkatan mencapai 44%, pencemaran nama baik 43%, 

penghinaan 2%, asusila 3%, pengancaman 4%, dan ujaran kebencian 4%. 

Sedangkan pada tahun 2018 kasus penipuan melalui media internet mengalami 

penurunan mencapai 40%, pencemaran nama baik 31%, penghinaan 17%, 

asusila 3%, pengancaman 6%, dan ujaran kebencian 3% (Sakban dan Sahrul, 

2019, hlm. 42). 

Pra penelitian dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 3 Lembang pada 

Tahun Ajaran 2019/2020 mengenai cyberbullying terhadap peserta didik Kelas 

VII E di SMP Negeri 3 Lembang melalui wawancara dan observasi, peserta 

didik mengirimkan kata-kata kasar di whatsapp, membajak akun media sosial 

teman. Peserta didik mempermalukan teman dengan cara mengirimkan foto-

foto pribadi, dan mengganggu orang lain dengan menggunakan nama anonym. 

Hasil wawancara terhadap peserta didik diperoleh bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 3 Lembang memiliki latar belakang keluarga dan pola asuh yang 

berbeda. Peserta didik mengatakan bahwa orang tua mengatur masa depan anak 

sesuai dengan keinginan orang tua, peserta didik merasa orang tua kurang 

memberikan perhatian karena kedua orang tua sibuk dengan pekerjaan masing-
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masing, dan peserta didik terbuka dengan orang tua nya terhadap pertemanan di 

sekolah. Berbagai latar belakang keluarga yang berbeda membentuk pola asuh 

yang berbeda di dalam lingkungan keluarga. Orang tua ada yang menerapkan 

pola asuh authoritarian (otoriter), indifferent, indulgent, dan authoritative 

(demokratis). Terdapat peserta didik yang memiliki keluarga tidak utuh, kurang 

harmonis, latar belakang orang tua yang kurang baik memiliki sikap yang 

cenderung melakukan perilaku cyberbullying, tidak menutup kemungkinan 

peserta didik yang memiliki keluarga yang utuh, harmonis, dan dari latar 

belakang orang tua yang baik memiliki sikap yang sama yaitu cenderung 

melakukan perilaku cyberbullying. 

Peran orang tua dalam mengawasi anak merupakan faktor yang 

memengaruhi tindakan cyberbullying yang dilakukan di media sosial. Peran 

orang tua merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap kecenderungan 

anak untuk terlibat pada perilaku cyberbullying. Orangtua yang tidak 

mengawasi anaknya, akan lebih rentan terlibat dalam perilaku cyberbullying 

(Willard, 2005). Beberapa faktor lainnya yang berpengaruh di antaranya: 

kurangnya kehangatan dan keterlibatan orang tua, jenis pola asuh yang 

dilakukan oleh orang tua seperti pola asuh permisif yaitu pola asuh yang bersifat 

mengabaikan, kedisiplinan yang berupa kekerasan fisik, secara tidak sadar 

memberikan pengaruh dari adanya perilaku cyberbullying. 

Perhatian khusus dari para orang tua dalam mengawasi tindak dan perilaku 

anak, ditambah dengan pengawasan penggunaan internet dan media sosial anak 

perlu ditingkatkan, sebab para peserta didik mengikuti tantangan serta unjuk 

keberanian lalu memviralkan untuk mencari popularitas. Terjadinya 

cyberbullying atau perundungan ini juga disebabkan lemahnya pengawasan dan 

peran orang tua dalam kehidupan anak tersebut. Dampak dari kurangnya kasih 

sayang, perhatian dan komunikasi dengan anak menjadi salah satu penyebab 

cyberbullying atau perundungan pada anak (Putri, 2019). 

Orang tua berperan penting dalam membantu proses tumbuh kembang anak. 

Untuk itu, cara orang tua  dalam membina peserta didik akan memberikan 

dampak secara langsung sehingga sangat perlu bagi orang tua untuk mengetahui 

dan mengontrol hal yang dapat menghambat tugas perkembangan peserta didik. 



Syifa Assimatul Fajriyyah Ulfah, 2020 

PERBANDINGAN CYBERBULLYING BERDASARKAN POLA ASUH ORANG TUA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Menurut Putri (2017) ada beberapa jenis pola asuh, sehingga orang tua dapat 

menerapkan pola asuh yang tepat untuk memperkecil kemungkinan anak 

menjadi pelaku cyberbullying. Memberikan hukuman yang wajar kepada anak 

yang terlanjur melakukan cyberbullying patut dipertimbangkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian yang dilakukan Coralia dan 

Ramadhan (2018) menunjukkan hasil bahwa pola asuh memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku cyberbullying. Orang tua dapat menerapkan 

pola asuh yang sesuai untuk anak-anaknya, dengan menjalin komunikasi yang 

baik dan memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapatnya, 

sehingga anak akan terhindar perilaku cyberbullying.  

Gambaran mengenai cyberbullying yang telah dipaparkan menjadi acuan 

dasar untuk memahami lebih mendalam mengenai perilaku cyberbullying 

remaja yang berbeda antara berbagai jenis pola asuh.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Kasus kekerasan pada anak di antaranya dipicu dari media sosial. Berawal 

dari saling mem-bully (cyberbullying) antara korban dan pelaku melalui status 

serta komentar yang menyebabkan kebencian dan permusuhan hingga terjadi 

kekerasan fisik.  Orang tua memiliki andil dalam membina anak di era digital. 

Orang tua selain memiliki andil dalam membina anak, orang tua juga menjadi 

faktor utama bagi keberhasilan anak dalam mencapai tugas perkembangannya. 

Cara orang tua dalam membina anak akan memberikan dampak pada anaknya 

secara langsung sehingga sangat perlu bagi orang tua untuk mengetahui dan 

mengontrol hal yang dapat menghambat tugas perkembangannya. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan bahwa perlu pemahaman lebih jauh (berdasarkan data empiris) 

tentang pengaruh persepsi pola asuh orang tua yang dirasakan peserta didik 

terhadap perilaku cyberbullying. 

Secara rinci permasalahan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1.2.1 Bagaimana gambaran perilaku cyberbullying peserta didik Kelas VII SMP 

  Negeri 3 Lembang berdasarkan aspek? 
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1.2.2 Bagaimana persepsi pola asuh orang tua yang dirasakan peserta didik  

  Kelas VII SMP Negeri 3 Lembang? 

1.2.3 Apakah terdapat perbedaan perilaku cyberbullying berdasarkan persepsi 

  pola asuh orang tua yang dirasakan peserta didik Kelas VII SMP Negeri 3 

  Lembang? 

1.2.4 Bagaimana rumusan program hipotetik layanan bimbingan dan konseling 

  untuk mereduksi perilaku cyberbullying peserta didik Kelas VII SMP 

  Negeri 3 Lembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dibedakan menjadi 2 yaitu, tujuan umum dan khusus. 

1.3.1 Tujuan umum 

 Tujuan umum adalah untuk memperoleh gambaran perilaku 

cyberbullying berdasarkan persepsi pola asuh orang tua yang dirasakan 

peserta didik Kelas VII SMP Negeri 3 Lembang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dalam penelitian yaitu mendeskripsikan: 

1.3.2.1 gambaran cyberbullying peserta didik Kelas VII SMP Negeri 3 

       Lembang; 

1.3.2.2 gambaran persepsi pola asuh orang tua yang dirasakan peserta didik 

       Kelas VII SMP Negeri 3 Lembang; 

1.3.2.3 gambaran kecenderungan perilaku cyberbullying berdasarkan persepsi 

       pola asuh orang tua yang dirasakan peserta didik Kelas VII SMP Negeri 

       3 Lembang; 

1.3.2.4 rumusan program hipotetik layanan bimbingan dan konseling untuk     

       mereduksi perilaku cyberbullying peserta didik Kelas VII SMP Negeri 

       3 Lembang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, hasil penelitian 

memiliki manfaat teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 
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Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pengayaan teori dalam bidang 

Bimbingan dan Konseling dan dapat memberikan wawasan kepada 

mahasiswa maupun sivitas akademik utamanya tentang perilaku 

cyberbullying. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru bimbingan dan konseling, penelitian dapat digunakan 

sebagai tindakan preventif cyberbullying yang dilakukan peserta 

didik di sekolah. 

1.4.2.2 Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat digunakan sebagai acuan 

atau pedoman bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Struktur Organisasi Penelitian 

Struktur organisasi penelitian terdiri dari 5 bab sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian berupa (manfaat teori 

dan manfaat praktis), dan struktur organisasi penelitian.  

Bab II kajian teori yang menyajikan beberapa teori yang relevan meliputi 

cyberbullying dan pola asuh orang tua.  

Bab III metode penelitian, yang berisi uraian alur dalam penelitian termasuk 

desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel penelitian, instrumen 

penelitian, analisis data dan prosedur penelitian.  

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, memaparkan pengolahan data 

untuk menghasilkan temuan terkait penelitian, pembahasan, dan analisis hasil 

temuan.  

Bab V kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan yang berisikan uraian 

butir-butir penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi 

yang ditujukan untuk guru bimbingan dan konseling maupun untuk peneliti 

selanjutnya.  

 


