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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa1 remaja merupakan masa yang sangat dinamis dalam tahapan 

kehidupan manusia yang ditandai berbagai percepatan bagi individu yang 

bersangkutan, baik dalam perkembangan fisik, kognitif, afektif, moral, maupun 

sosialnya (Santrock, 2007). Pada masa ini terjadi perubahan besar pada kelompok 

primer mereka dengan semakin besarnya pengaruh teman sebaya terhadap 

kehidupan remaja yang berakibat pada makin banyaknya waktu dan kegiatan yang 

dipergunakan untuk melaksanakan kebutuhan sosial mereka (Rice & Dolgin, 

dalam Santoso 2011). Untuk bisa berhubungan dan berinteraksi secara baik di 

dalam kelompok atau masyarakat, manusia membutuhkan kemampuan sosial 

yang sering disebut sebagai kompetensi sosial (Hair, Jager dan Garret  2001). 

Kompetensi sosial memiliki peran agar remaja bisa berinteraksi dengan 

baik dalam kelompoknya atau dengan teman sebayanya. Ini sesuai dengan 

pandangan Mönks, Knoers, dan Haditono (dalam Ferdy, 2014) yang mengatakan 

kompetensi sosial sangat penting bagi remaja karena remaja membutuhkan 

kompetensi ini agar bisa diterima oleh kelompok atau teman sebayanya. Dengan 

kata lain, kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang 

lain dan situasi-situasi sosial.  

Untuk bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki kompetensi 

sosial, individu harus mengetahui pola-pola perilaku yang bisa diterima dalam  

berbagai situasi sosial serta mampu menerapkannya sesuai dengan tuntutan sosial 
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yang dihadapi(Hurlock, dalam Anggraini 2007). Gresham dan Elliot (dalam 

Emilia & Leonardi, 2013) mengatakan bahwa individu yang memiliki kompetensi 

sosial yang baik memiliki interaksi sosial dan hubungan dengan teman sebaya 

yang positif. Mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan berbagi 

dengan orang lain, berinisiatif melakukan sesuatu, mampu merasakan apa yang 

dirasakan orang lain, mampu merespon dengan tepat dalam situasi konflik 

maupun nonkonflik, serta mampu menjalin komunikasi dengan orang dewasa dan 

memiliki penghormatan terhadap hak milik.  

Secara positif kompetensi sosial banyak terkait dengan sejumlah perilaku 

yang baik dan memberi kontribusi terhadap tercapainya penyesuaian terhadap 

lingkungan sosial yang baik. Sebuah studi dilakukan oleh Smart dan Sanson 

(2003) terhadap 90 remaja Australia yang berusia 19-20 tahun untuk mengungkap 

hubungan antara kompetensi sosial dengan beberapa aspek penyesuaian dan 

kebaikan diri (seperti memiliki hubungan yang erat dengan orangtua, kemampuan 

komunikasi yang baik, kualitas pertemanan yang baik, dan sikap sosial yag baik). 

Kemudian diketahui bahwa remaja yang memiliki kompetensi sosial yang tinggi 

diketahui lebih memiliki hubungan yang erat serta jarang mengalami konflik 

dengan orangtua mereka. Di samping itu, mereka juga lebih mudah memilki 

hubungan pertemanan yang berkualitas dan sedikit mengalami keterasingan oleh 

teman-teman.  

Selain perilaku positif bagi remaja yang mempunyai kompetensi sosial 

yang tinggi, kurangnya kompetensi sosial dapat mengakibatkan perilaku yang 

negatif seperti dikatakan Hair, Jager dan Garret (2001) yang menyimpulkan dari 
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beberapa ahli bahwa kurangnya kompetensi sosial pada remaja dapat 

mengakibatkan masalah kesehatan mental, masalah tingkah laku, kekerasan, 

penyalahgunaan obat, pemerkosaan, kesepian, perilaku seksual yang beresiko 

tinggi dan berbagai masalah akademik yang terjadi di sekolah. Seperti fenomena 

yang terjadi di kabupaten Garut, tiga remaja berusia 16 tahun melakukan 

pencurian di minimarket (Liputan6, 12 Oktober 2017), sepasang remaja yang 

melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan di kamar ganti sebuah mall 

di Surabaya (Liputan6, 09 Maret 2017), dan penyalahgunaan narkoba 

(Sindonews,2017). 

Kurangnya kompetensi sosial akan menyulitkan remaja untuk mencapai 

hubungan yang baik dengan individu lain. Hal ini dikarenakan pada kehidupan 

sosial remaja diharapkan untuk dapat bergaul dan menjalin hubungan dengan 

individu lain yang didasarkan atas rasa saling menghargai dan menghormati. 

Sebagaimana tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh remaja yakni 

mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik pria 

maupun wanita (Havighurst, dalam Yusuf 2012). Havighurst juga menjelaskan 

bahwa seseorang yang gagal dalam menuntaskan tugas perkembangan maka akan 

menyebabkan ketidakbahagiaan, menimbulkan penolakan dari masyarakat dan 

individu akan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas pada periode berikutnya 

(Yusuf, 2012). 

Kompetensi sosial ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah 

pengalaman menjadi korban cyberbullying. Menurut beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya bahwa salah satu yang mempengaruhi kompetensi 
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sosial adalah pengalaman menjadi korban cyberbullying. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Juvenon & Gross (2008) yang mengatakan bahwa pengalaman 

menjadi korban cyberbullying mempengaruhi kompetensi sosial seseorang. Selain 

itu Navarro, dkk (2016) juga mengatakan hal yang sama bahwa pengalaman 

menjadi korban cyberbullying mempengaruhi kompetensi sosial. 

Bentuk dan macam-macam tindakan cyberbullying sangat beragam, 

mulai dari mengunggah photo atau membuat postingan yang mempermalukan 

korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam 

korban dan membuat masalah seperti ancaman melalui e-mail dan membuat situs 

web untuk menyebar fitnah (Rifauddin, 2016). Lebih lanjut Sudarwanto (2009) 

mengatakan bahwa menerima e-mail dari seseorang yang membuat tersinggung 

itu sudah termasuk dalam cyberbullying.  

Berdasarkan hal inilah peneliti merasa perlu melakukan analisa guna 

meninjau sejauh mana cyberbullying berkorelasi dengan kompetensi sosial pada 

remaja yang memiliki pengalaman menjadi korban cyberbullying.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa masalah yang diangkat 

untuk penelitian ini adalah “ Apakah terdapat hubungan antara pengalaman 

menjadi korban cyberbullying dengan kompetensi sosial pada remaja?” 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

pengalaman menjadi korban cyberbullying dengan kompetensi sosial pada remaja. 
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D. Keaslian penelitian 

Penelitian terkait hubungan antara pengalaman menjadi korban dengan 

kompetensi sosial remaja yang telah dilakukan sebelumnya antara lain : 

1. Penelitian Nur Maya dengan yang berjudul “ Fenomena cyberbullying di 

kalangan pelajar” . Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil 

beberapa kesimpulan, bagaimana pelajar yang merupakan remaja berumur 16-

17 tahun dapat melakukan tindakan cyberbullying, diantaranya ialah, dari hasil 

wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan jawaban bahwa lingkungan 

berpengaruh dalam penggunaan jejaring sosial FB. Dalam penggunaan jejaring 

sosial, remaja masih sangat membutuhkan kontrol dari orang terdekat, terlebih 

orang tua. Terkait karena adanya peluang dan belum ada kontrol khusus bagi 

pengguna yang menyalahgunakan FB. Dampak imitasi dalam penggunaan 

jejaring sosial terhadap individu, yang sangat berpengaruh terhadap remaja. 

Sehingga itu dapat menjadi peluang untuk melakukan cyberbullying. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Emilia (2013).  Penelitian ini dilakukan pada 

225 remaja usia 15-17 tahun yang terdiri dari 70 laki-laki dan 155 perempuan. 

Penelitian ini meneiliti tentang pelaku cyberbullying. Teknik sampling yang 

digunakan adalah accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi sosial berkorelasi dengan perilaku cyberbullying. Besarnya 

koefisien korelasi antara kedua variabel adalah -0.336 dengan taraf signifikansi 

0.000. Nilai signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kompetensi sosial dengan perilaku cyberbullying yang 

dilakukan oleh remaja usia 15-17 tahun. Arah hubungan yang terjadi adalah 
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negatif, dimana semakin tinggi kompetensi sosial remaja, maka semakin 

rendah cyberbullying yang dilakukan, sebaliknya semakin rendah kompetensi 

sosial maka semakin tinggi cyberbullying yang dilakukan oleh remaja usia 15-

17 tahun.  

3. Penelitian oleh  Rika Aulya Purnama dan Sriwahyuni dengan judul “ kelekatan 

pada ibu dan ayah dengan kompetensi sosial pada remaja. Hasil penelitian 

menggunakan analisis regresi linear berganda dan menemukan bahwa 

kelekatan pada ibu dan ayah secara bersama-sama mempunyai hubungan 

positif dengan kompetensi sosial pada remaja dengan nilai R sebesar 0,229 dan 

nilai F sebesar 5,444 dengan signifikansi 0,005. Artinya semakin tinggi 

kelekatan pada ibu dan ayah maka semakin tinggi kompetensi sosial pada 

remaja. 

Selain variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian hal yang 

membedakan lainnya dari penelitian sebelumnya adalah subjek penelitian. 

Penelitian sebelumnya subjek penelitian adalah pelaku cyberbullying, sedangkan 

dalam penelitian ini subjek penelitian adalah korban cyberbullying. 

E. Manfaat penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitan ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat pengembangan 

ilmu psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

cyberbullying bagi masyarakat dan memberikan masukan kepada orangtua 

korban cyberbullying agar dapat melakukan intervensi secara tepat. 

 

 

 


