
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maslow berpendapat bahwa manusia yang sehat jiwanya adalah manusia yang

mengembangkan diri sendiri berdasarkan kekuatan-kekuatan dalam diri, maka teori hierarki

kebutuhan, menempatkan kebutuhan individu akan harga diri sebagai kebutuhan pada level

puncak, sebelum kebutuhan aktualisasi diri. Sementara orang-orang yang terganggu jiwanya,

yang anti sosial, yang jahat adalah orang-orang yang terhambat perkembangan dirinya, frustasi

oleh gangguan-gangguan dari luar (Sarwono, 2000).

Masa remaja adalah transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang

melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional (Santrock, 2007).

Menurut Verauli secara psikologis, remaja adalah sosok yang sangat emosional dan sensitif,

remaja akan sangat sensitif terhadap berbagai masalah terutama masalah harga diri (Setyanti,

2013). Pentingnya pemenuhan kebutuhan harga diri individu khususnya pada kalangan remaja,

terkait erat dengan dampak negatif jika remaja tidak memiliki harga diri yang mantap. Remaja

akan mengalami kesulitan dalam menampilkan perilaku sosialnya.

Salah satu kecenderungan yang dilakukan remaja pada saat ini adalah penggunaan dunia

maya melalui akses internet untuk mendapatkan segala informasi. Internet berfungsi sebagai

media telekomunikasi sehingga memungkinkan penggunanya dapat saling berkomunikasi dari

jarak yang sangat jauh bahkan lintas Negara. Hal ini mengakibatkan jumlah pengguna internet

setiap tahun selalu meningkat. Di Indonesia penggunaan jejaring sosial internet untuk

berkomunikasi terjadi pada semua tingkat usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Hasil

penelitian Yahoo dan Taylor Nelson Sofres (TNS) Indonesia menunjukkan pengakses terbesar di



Indonesia adalah remaja yang berusia antara 15-19 tahun 64 persen dari 2000 responden

(Subramanian, 2013).

Perkembangan teknologi internet yang semakin hari semakin meningkat dapat

mempermudah pelaku cyberbullying. Cyberbullying merupakan perluasan dari bullying.

Kesamaan cyberbullying dengan bullying, antara lain perilaku kekerasan dilakukan secara

sengaja, kekerasan psikologis terjadi secara berulang-ulang, ada ketidakseimbangan kekuasaan

antara pengganggu dan korban, sehingga memiliki akibat negatif bagi korban (Kowalski &

Limber, 2007). Perbedaan cyberbullying dan bullying, bullying dilakukan secara langsung,

cyberbullying dilakukan menggunakan media elektronik seperti facebook, telepon genggam, atau

alat komunikasi lain dengan segala fitur yang berperan sebagai media.

Bentuk-bentuk dari cyberbullying menurut Bauman (2007), antara lain 1) Flaming

mengacu pada pesan yang membuat kemarahan, yang sering menggunakan bahasa vulgar.

Flaming sering terjadi di dunia maya sehingga menimbulkan perkelahian (Feldman, 2011). 2)

Pelecehan yaitu melalui email, pesan teks, pesan instan, papan buletin posting, dan di ruang

chatting, pelecehan dapat dilakukan dengan pengiriman pesan yang kejam atau menyinggung

secara berulang (Feldman, 2011). 3) Fitnah yaitu proses membuat pernyataan menghina tentang

korban dan menyebarkan secara elektronik. Mengarang kebohongan untuk menyakiti korban,

yang bertujuan untuk merusak reputasi korban atau persahabatan (Feldman, 2011). 4)

Cyberstalking yaitu perilaku cyberbullying mengirimkan pesan yang tidak sopan yang muncul

untuk korban Pelaku memanipulasi identitas korban dalam mengungkapkan informasi atau

membuat pernyataan negatif kemudian mempublikasikan sehingga mempermalukan korban. 5)

Cyberthreats yaitu pengucilan sosial dapat terjadi secara online seperti halnya dalam kehidupan

nyata. Korban cyberbullying tidak diizinkan masuk chat room, atau tidak disertakan pada

berbagai daftar teman. Cyberthreats dan cyberstalking merupakan bentuk cyberbullying yang

paling menakutkan.



Remaja yang mengalami cyberbullying memiliki dampak terhadap harga diri yang

timbul dari ciri-ciri ketika remaja korban cyberbullying mengatakan bahwa ia memiliki perasaan

kecewa dan sedih setelah mendapatkan perlakuan cyberbullying, maka itu menunjukkan remaja

korban cyberbullying memiliki harga diri yang rendah.

Menurut Campfield (2006) korban cyberbullying secara signifikan memiliki harga diri

rendah dibandingkan dengan yang tidak menjadi korban cyberbullying. Cenderung beberapa

penelitian menemukan bahwa korban cyberbullying menjadi depresi, memiliki harga diri yang

rendah, cemas, ingin bunuh diri dan memiliki masalah psychosomatic seperti sakit kepala dan

gangguan tidur (Olweus dalam Cassidy, 2013).

Kasus yang baru saja terjadi yaitu kematian Yoga Cahyadi, melakukan tindakan nekat

dengan menabrakkan dirinya ke kereta api di Yogyakarta pada sabtu 26 Mei 2013 kemarin

diduga karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Locstock Fest 2, Yoga yang

menjadi ketua eventorganizer (EO)-nya. Hal itu tampak dari twit terakhirnya:

"trimakasih atas sgala caci maki @locstockfest2..ini gerakan..gerakan
menuju Tuhan..salam". (Yuda, 2013).

Selain kasus diatas terdapat beberapa pernyataan dari remaja yang menjadi korban

cyberbullying, sebagai berikut:

“saya merasa harga diri rendah, kok diejek? Apa memang seperti ini kah saya,
langsung down, jadi rasa rendah diri gitu….” (W. 01. TA)
“ awalnya kek gak ada harga diri gitu kan kak, trus mudah tersinggung, merasa
tersaingi, asal ada yang nanya gitu kak, jadi kayak tersaingi gitu kak”. (W. 02.
AY)
“aaa waktu tu kecewa dengarnya kan kak, karena itu sahabat sendiri, trus
akhirnya tu kayak sedih gitu asal lewat gitu lah kak”. ( W. 03. IS)
“…pasti sedih, harga diri saya direndahkan.” (W. 04. AD)
“IF ini orang nya mudah sedih gitu, apa-apa dikit-dikit nangis, tetap
nangis udah bilang tegar-tegar, tapi ga bisa, eh apa kok aku gini kali gitu,
apa coba salah aku”. (W. 05. IF)

Dari beberapa pernyataan hasil wawancara diatas terlihat bahwa kasus yang dialami

remaja terkait dengan cyberbullying cenderung menurunkan harga diri dan memiliki konstrak

yang berhubungan dengan harga diri.



Bagi pelaku cyberbullying, pelaku merasakan kepuasan apabila berkuasa di kalangan

teman sebayanya. Pelaku juga merasa senang karena telah berhasil membuat korban mengalami

hal-hal buruk, seperti kecemasan, perasaan tidak aman, perasaan harga diri yang rendah,

kurangnya kemampuan untuk bersosialisasi, membuat siswa stress yang berkepanjangan, mogok

sekolah, kehilangan kepercayaan diri atau bahkan bunuh diri.

Adanya  pelaku cyberbullying tentu menjadi  ketakutan  tersendiri  bagi  korbannya.

Korban cyberbullying cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami  bullying .

Hal ini sangat berpengaruh kepada harga diri korban. Penelitian Davis  (Sulistyawati,  2011)

menyatakan  bahwa dampak cyberbullying bagi  korban  antara  lain, harga diri yang rendah

yang bisa berpengaruh kepada penurunan nilai, depresi, kegelisahan, tidak tertarik pada aktivitas

mereka yang dahulunya  dapat  mereka  nikmati,  ketidakbermaknaan,  penarikan  diri  dari

teman, menghindari  sekolah  atau  kelompok  bermain,  bahkan  perubahan  suasana  hati,

perilaku,  pola tidur, dan nafsu makan.

Betapa pentingnya harga diri pada setiap remaja. Bagaimana dengan remaja yang

menjadi korban cyberbullying. Maka dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti

fenomena deskriptif  harga diri pada remaja korban cyberbullying?

B. Rumusan Masalah

Bagaimana fenomena deskriptif harga diri pada remaja yang menjadi korban

cyberbullying?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana harga diri pada remaja yang

mengalami cyberbullying.

D. Keaslian Penelitian



Penelitian terkait dengan harga diri korban cyberbullying mulai diminati sejak Ybarra dan

Mitchell (2004) bahwa pada subjek yang digunakan dalam penelitian ini diidentifikasikan

menjadi pelaku dan korban cyberbullying, secara khusus pelaku dan korban melaporkan

memiliki tingkat depresi yang tinggi, harga diri yang rendah, dan empati yang rendah.

Di tahun 2006 Egan dan Perry (dalam Campfield, 2006) menekankan pentingnya harga

diri untuk kesejahteraan psikologis bahwa remaja yang menjadi korban cyberbullying, merasa

tidak layak secara sosial serta tidak punya teman dapat menyebabkan stres yang ekstrim dan

disregulasi emosional. Selain itu, harga diri rendah berhubungan dengan korban mungkin

terbawa sampai dewasa (Olweus dalam Campfield, 2006).

Sementara Hinduja & Patchin, (2008) menemukan adanya efek dari cyberbullying siswa

yang diganggu melaporkan mengalami perasaan kesedihan, kecemasan, dan ketakutan, untuk

berkonsentrasi yang mempengaruhi nilai siswa terkait juga dengan harga diri korban

cyberbullying. Begitu juga dengan penelitian Alsaker & Olweus (dalam Olweus, 2012) yang

menemukan bahwa siswa memiliki pengalaman cyberbullying lebih banyak memiliki sistematis

harga diri yang rendah.

Šleglova& Cerna (2011) dalam penelitian kualitatif eksploratif berkaitan dengan

cyberbullying dari perspektif remaja menemukan bahwa korban cyberbullying memiliki harga

diri yang rendah, kesepian, kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada orang. Dampak yang lebih

ekstrim adalah menyakiti diri dan peningkatan agresi terhadap teman dan keluarga.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Feldman (2011) dengan judulCyber-Bullying in High

School: Associated Individual and Contextual Factors of Involvement. Penelitian inimenemukan

bahwa pelaku dan korban cyberbullying memiliki harga diri rendah.

Penelitian ini sendiri akan lebih melihat dari semua media komunikasi sosial termasuk

jejaring sosial (email, chatting, handphone, pesan instan, facebook, twitter, video youtube,



blackberry massager) yang mampu membuat individu dapat berkomunikasi tanpa bertatap muka

ataupun bertemu secara langsung. Penelitian ini lebih berfokus pada remaja korban cyberbullying

yang meneliti gambaran harga diri.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan nantinya penelitian ini dapat menambah literatur

kepustakaan secara umum, dan psikologi khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Bagi subjek: bagi siswa korban cyberbullying di sekolah khususnya penelitian ini

diharapkan dapat memberikan informasi tentang cyberbullying dalam dunia pendidikan.

b. Bagi guru: sebagai masukan guru berkaitan dengan korban cyberbullying sehingga guru

kelas maupun guru BK dapat melakukan intervensi secara tepat terhadap anak yang

terkena cyberbullying.


