
Korespondensi:
Rr. Putri Danirmala Narpaduhita. Email danirmala@hotmail.com
Dewi Retno Suminar. Email dewi.suminar@psikologi.unair.ac.id)
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Jl. Airlangga 4-6 Surabaya.

Perbedaan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Persepsi 
Siswa Terhadap Iklim Sekolah Di SMK Negeri 8 Surabaya

Rr. Putri Danirmala Narpaduhita
Dewi Retno Suminar
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya

Abstract .
The purpose of this research is to understand the difference of cyberbullying behavior which is 
observed from the students perception toward  School Climate in SMK Negeri 8 Surabaya. This 
study was conducted on 117 students of SMK Negeri 8 Surabaya grade 12th. This study used a 
questionnaire measuring instrument  that contains 34 items of cyberbullying behavior by Endah 
Mastuti (2014) which refers to the Willard (2005) measuring instrument with reliability scale 
0,862 and 54 point scale of of students perception’s scale toward school climate refers to the 
dimensions of the Orphinas and Horne (2006) with with reliability 0,916. The statistic analysis 
used Mann-Whitney U test with SPSS 20 for Windows.Based on the analysis of the data, the 
significance of 0.001 which means that the hypothesis is accepted there are differences in terms 
of cyberbullying behavior of students’ perceptions of school climate. Besides the result from the 
samples, students with a perception of positive school climate show mean 47,6 and the rest is the 
negative school climate, 69,70. The result showed that cyberbullying behavior of the students 
with positive scholl climate perception are less than the negative school climate perception.
Keyword: cyberbullying, climate, school, perception

Abstrak.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku cyberbullying 
ditinjau dari persepsi siswa terhadap iklim sekolah di SMK Negeri 8 Surabaya. Penelitian ini 
dilakukan pada 177 orang siswa SMK Negeri 8 Surabaya kelas X. Penelitian ini menggunakan 
alat ukur berupa kusioner berisi 34 butir skala perilaku cyberbullying oleh Endah Mastuti 
(2014) yang mengacu pada teori Willard (2005) dengan reliabilitas alat ukur sebesar 0,862 
dan 54 butir skala persepsi siswa terhadap iklim sekolah dari teori Orphinas dan Horne 
(2006) dengan reliabilitas alat ukur adalah 0,916. Validitas alat ukur dalam penelitian ini 
menggunakan validitas isi dari professional judgment dan daya beda aitem. Analisis statsistik 
data menggunakan Mann-Whitney U test dengan bantuan SPSS 20 for windows.Berdasarkan 
hasil analisis data diperoleh signifikansi 0,001 yang berarti hipotesa diterima bahwa terdapat 
perbedaan perilaku cyberbullying ditinjau dari persepsi siswa terhadap iklim sekolah. Selain itu 
dilihat dari mean perilaku cyberbullying siswa dengan persepsi terhadap iklim sekolah positif 
sebesar 47,69 dan  perilaku cyberbullying siswa dengan persepsi terhadap iklim sekolah negatif 
sebesar 69,70. Hasil tersebut menunjukkan perilaku cyberbullying siswa yang memiliki persepsi 
positif terhadap iklim sekolahnya lebih rendah dibandingkan dengan perilaku cyberbullying 
siswa yang memiliki persepsi negatif terhadap iklim sekolahnya. 
Kata kunci: cyberbullying, iklim sekolah, persepsi
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PENDAHULUAN

Perilaku cyberbullying yang sering terjadi 
dikalangan siswa SMK Negeri 8 Surabaya adalah 
memberikan komentar-komentar negatif di sosial 
media, bertengkar menggunakan kata-kata kasar 
di sosial media, dan menyebarkan gossip. Awal 
mula pelaku menghina atau menyebarkan gossip 
secara langsung disekolah, tetapi selain disekolah 
hal itu juga berlanjut diluar sekolah melalui sosial 
media. Selain itu, beberapa murid disana juga 
pernah melakukan bullying secara fisik yaitu 
mencoret-coret muka temannya menggunakan 
lipstick sembari melontarkan kata-kata kasar. 
Kejadian tersebut di abadikan melalui video 
oleh salah seorang siswa dan diunggah ke salah 
satu media sosial. Video yang diunggah menuai 
banyak komentar-komentar negatif dari kalangan 
siswa SMK Negeri 8 Surabaya. Korban merasa 
sedih, malu, dan tidak mau masuk sekolah 
selama beberapa hari. Setelah mengetahui hal itu, 
sekolah mengambil tindakan memanggil orang 
tua korban dan pelaku untuk menyelesaikan 
masalah. 

Cyberbullyng memberi dampak yang 
signifikan terhadap keadaan emosi dan psikologis 
remaja. The British Medical Journal (1999, 
dalam Chadwick, 2014) mengatakan bahwa 
korban cyberbullying merasa tidak senang pergi 
ke sekolah, meskipun mereka senang belajar 
disekolah namun mereka merasa tidak aman dan 
merasa terisolasi. Perasaan tidak aman di sekolah 
ini juga dapat membuat korban memilih untuk 
membolos masuk sekolah (Orpinas & Horne, 
2006). Terlebih jika sekolah tidak melarang adanya 
perilaku bullying dan cyberbullying, maka korban 
akan semakin merasa tidak berdaya (Chadwick, 
2014). Tidak adanya larangan di sekolah mengenai 
perilaku bullying dan cyberbullying juga dapat 
membuat pelaku merasa aman melakukan hal 
tersebut.

Penulis kemudian menyebarkan kuisioner 
keoada siswa di SMK Negeri 8 Surabaya untuk 
mengetahui gambaran singkat tentang persepsi 
siswa terhadap iklim sekolah. Beberapa siswa yang 
mempersepsikan iklim sekolah mereka positif 
tidak melakukan cyberbullying karena takut 
jika diketahui pihak sekolah dan akan dihukum, 
sementara beberapa siswa yang mempersepsikan 
iklim sekolah mereka negatif melakukan perilaku 

cyberbullying karena menurut mereka jika 
sekolah mengetahui hal tersebut, sekolah tidak 
akan memberikan mereka hukuman. Mereka 
juga berpendapat bahwa melakukan bullying 
di sosial media lebih sulit dipantau oleh orang 
dewasa. Orang tua juga mengungkapkan alasan 
keterlibatannya dalam pendidikan anak, beberapa 
menunjukkan keyakinan motivasional yang 
masih rendah, dan beberapa cukup tinggi.

Cyberbullying

Cyberbullying adalah bentuk baru dari 
perilaku bullying dengn karakteristik dan akibat 
yang sama. Pelaku cyberbullying sebagian besar 
juga melakukan perilaku bullying, dan korban 
cyberbullying juga biasanya di bully di sekolah 
(Chadwick, 2014). Perilaku bullying dapat 
berakhir saat jam sekolah selesai, namun perilaku 
cyberbullying masih terus dapat berlanjut dimana 
saja. Cyberbullying adalah bentuk baru dari 
bullying yang terjadi di dunia maya (Huang & 
Chou, 2010). 

Bullying dan Cyberbullying memiliki 
unsur yang sama, yaitu disengaja, berulang, dan 
berbahaya (Patchin & Hinduja, 2012). Seperti 
yang diungkapkan oleh Belsey (2005, dalam 
Chadwick, 2014) bahwa cyberbullying adalah 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mendukung perilaku menyakiti atau 
menghina orang lain secara berulang dan sengaja. 
Smith (2008, dalam Chadwick, 2014) juga 
mengungkapkan hal serupa bahwa cyberbullying 
adalah tindakan yang dilakukan dengan 
sengaja oleh sekelompok atau individu dengan 
menggunakan media elektronik secara berulang 
dari waktu ke waktu kepada korban yang tidak 
dapat membela dirinya dengan mudah.

Patchin dan Hinduja (2012) mengungkapkan 
bahwa cyberbullying adalah ketika seseoran 
berulang kali melecehkan, menghina, atau 
mengejek orang lain menggunakan media 
internet melalui ponsel atau perangkat elektronik 
lainnya. Contohnya seperti mengunggah gambar 
seseorang yang memalukan dan menyebarluaskan 
melalui media sosial, mengirimkan ancaman 
melalui pesan singkat berulang-ulang, dan 
menggunakan akun palsu untuk menghina orang 
lain.
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Penelitian ini menggunakan definisi 
Willard (2007) yang menyatakan bahwa 
cyberbullying adalah mengirim atau mengunggah 
materi yang berbahaya atau melakukan agresi 
sosial menggunakan internet atau teknologi 
lainnya. 

Definisi perilaku cyberbullying dapat 
disimpulkan sebagai perilaku melecehkan, 
menghina, merendahkan, mengancam, atau 
membahayakan seseorang secara berulang 
menggunakan media internet melalui telepon 
genggam, laptop, komputer, tablet, atau perangkat 
elektronik lainnya yang dapat membahayakan 
korbannya. Menurut Willard (2007) bentuk-
bentuk cyberbullying diantaranya adalah Flaming 
(Berkelahi secara online menggunakan pesan 
elektronik dengan bahasa kasar dan vulgar 
seperti memaki, menggosip, atau mengejek), 
Harassment (Mengirim pesan yang berisi hinaan 
secara berulan-ulang), Denigration (Mengirim 
atau memposting gosip atau rumor tentang 
seseorang untuk merusak atau reputasinya), 
Impersonation (Berpura-pura menjadi orang lain 
dan mengirim atau memposting materi untuk 
membuat orang lain kesulitan atau merusak 
reputasi orang tersebut), Outing (menyebarkan 
rahasia seseorang, informasi memalukan atau 
gambar secara online), Trickery (Berbicara dengan 
seseorang untuk mengungkapkan rahasia atau 
informasi memalukan, kemudian disebarkan 
secara online), Exclusion (Mengucilkan seseorang 
dari suatu kelompok secara online), Cyberstalking 
(Melakukan pelecehan dan fitnah kepada 
seseorang secara intens dan berulang sehingga 
menimbulkan rasa takut) 

Persepsi terhadap Iklim Sekolah

 Manusia memiliki kemampuan yang 
mengagumkan untuk mengenali jenis-jenis 
objek seperti benda-benda disekitar, mengenali 
orang terdekat diantara kerumunan orang, dan 
menenali lagu yang didengar. Kemampuan 
menginterpretasikan informasi sensorik berupa 
pola-pola dan objek-objek tersebut disebut 
dengan persepsi (Solso, Maclin, & Maclin, 2008). 

Atkinson (1991, dalam Ginting, 2003) 
mengatakan bahwa persepsi adalah proses 
dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan 

pola stimulus di dalam lingkungan. Serupa 
dengan Rakhmat (2007) yang mengatakan bahwa 
persepsi adalah proses menyimpulkan informasi 
dan menafsirkan pesan tentang objek, atau 
peristiwa. Thoha (2010) mengungkapkan bahwa 
persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif 
manusia dalam memahami informasi tentang 
lingkungannya melalui penglihatan, penghayatan, 
pendengaran, perasaan, dan penciuman. Persepsi 
dapat dikatakan sebagau suatu proses penafsiran 
yang unik terhadap situasi. 

Lingkungan adalah tempat dimana orang-
orang menghabiskan waktunya dan lingkungan 
dapat mempengaruhi mereka secara psikis. 
Misalnya lingkungan sekolah adalah tempat 
dimana siswa, guru, staf, dan orang tua murid 
berinteraksi. Sama seperti manusia, lingkungan 
juga memiliki “kepribadian” atau disebut juga iklim 
yang dapat mempengaruhi perkembangan orang-
orang didalamnya menjadi baik atau buruk. Tiap 
sekolah juga memiliki iklimnya masing-masing. 
National School Climate Center atau NSCC 
(dalam Dewitt & Slade, 2014) mendefinisikan 
iklim sekolah sebagai kualitas dan karakter dari 
kehidupan sekolah. Iklim sekolah didasarkan 
pada pengalaman pribadi siswa, guru, orang tua 
murid, dan staff tentang kehidupan sekolah, dan 
mencerminkan nilai, norma, tujuan, hubungan 
interpersonal, kegiatan belajar mengajar, dan 
srtuktur organisasi. 

Sekolah dengan iklim sekolah yang positif 
mengalami sedikit kejadian bullying (Orpinas & 
Horne, 2006). Selain mengurangi perilaku agresi 
seperti bullying, menciptakan iklim sekolah 
yang positif juga dapat membantu remaja untuk 
berkembang lebih positif dan meningkatkan 
prestasi akademik. Iklim sekolah dapat 
disimpulkan sebagai kualitas dan karakter dari 
kehidupan sekolah yang meliputi karakteristik 
sekolah,kualitas interaksi antar anggota sekolah, 
kualitas fisik dan estetika bangunan sekolah. 

Menurut Orpinas dan Horne (2006) 
terdapat delapan komponen dalam menciptakan 
iklim sekolah yang positif,yaitu 1) Unggul dalam 
mengajar, 2) Nilai-nilai sekolah, 3) Kesadaran 
terhadap kekuatan dan permasalahan, 4) 
Kebijakan dan tanggung jawab, 5) Peduli dan 
menghormati, 6) Ekspektasi positif, 7) Dukungan 
untuk guru, 8) Lingkungan sekolah. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
perbedaan perilaku cyberbullying ditinjau dari 
persepsi siswa terhadap iklim sekolah di SMK 
Negeri 8 Surabaya. Hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah tidak terdapat dan 
terdapatnya perbedaan perilaku cyberbullying 
ditinjau dari persepsi siswa terhadap iklim sekolah 
di SMK Negeri 8 Surabaya

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan merupakan penelitian 
eksplanatori. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah  metode 
survei dan alat ukur yang digunakan terdiri dari 
dua skala. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 
persepsi siswa terhadap iklim sekolah sebagai 
variabel x dan perilaku cyberbullying siswa sebagai 
variabel y. Teori yang digunakan untuk menyusun 
alat ukur persepsi siswa terhadap iklim sekolah 
dan perilaku cyberbullying adalah teori Orphinas 
Horne dan Willard.

Karakteristik populasi pada penelitian 
ini adalah siswa SMK Negeri 8 Surabaya kelas 
X. Subjek dipilih kelas X karena menurut hasil 
wawancara penulis kepada Koordinator BK 
SMK Negeri 8 Surabaya, siswa kelas X banyak 
melakukan cyberbullying. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode survei 
dan menggunakan kuisioner berupa skala likert. 
Kuisioner yang diberikan kepada subjek terdiri dari 
dua bagian, yaitu kuisoner perilaku cyberbullying 
dan kuisioner persepsi siswa terhadap iklim 
sekolah. Skala perilaku disusun oleh Mastuti 
(2014) dan skala persepsi siswa terhadap iklim 
sekolah  disusun sendiri oleh penulis. Respon 
yang ditunjukkan dapat terdiri dari lima pilihan 
yang merupakan jawaban terhadap aitem yang 
berbentuk pernyataan (Azwar, 2014).

HASIL DAN BAHASAN

Mann-Whitney U Test
Perilaku

Mann-Whitney U 1090.000

Wilcoxon W 2575.000

Z -3.344

Asymp. Sig. (2-tailed) .001

a. Grouping Variable: persepsi

   
Tabel diatas merupakan klasifikasi persepsi 
siswa terhadap iklim sekolah dibagi menjadi 2 
kelompok, yaitu positif dan negatif. Diperoleh 
hasil signifikansi sebesar 0,001, sehingga hal 
ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan 
perilaku cyberbullying antara siswa yang memiliki 
persepsi positif terhadap iklim sekolah dan siswa 
yang memiliki persepsi negatif terhadap iklim 
sekolah.

 Hasil mean perilaku cyberbullying siswa 
dengan persepsi terhadap iklim sekolah 1 atau 
persepsi positif sebesar 47,69 dan  perilaku 
cyberbullying siswa dengan persepsi 2 atau 
persepsi terhadap iklim sekolah negatif sebesar 
69,87. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku 
cyberbullying siswa yang memiliki persepsi 
positif terhadap iklim sekolahnya lebih rendah 
dibandingkan dengan perilaku cyberbullying 
siswa yang memiliki persepsi negatif terhadap 
iklim sekolahnya.

 Uji hipotesis menggunakan teknik Mann-
Whitney U Test diperoleh hasil signifikansi 
sebesar 0,001, yang berarti hipotesis diterima. 
Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan 
perilaku cyberbullying antara siswa yang memiliki 
persepsi positif terhadap iklim sekolah dan siswa 
yang memiliki persepsi negatif terhadap iklim 
sekolah.

Hasil mean perilaku cyberbullying siswa 
dengan persepsi terhadap iklim sekolah 1 atau 
persepsi positif sebesar 47,69 dan  perilaku 
cyberbullying siswa dengan persepsi 2 atau 
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persepsi terhadap iklim sekolah negatif sebesar 
69,87. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku 
cyberbullying siswa yang memiliki persepsi 
positif terhadap iklim sekolahnya lebih rendah 
dibandingkan dengan perilaku cyberbullying 
siswa yang memiliki persepsi negatif terhadap 
iklim sekolahnya. 

Sebagian besar siswa mempersepsikan 
iklim sekolah mereka negatif yaitu sebanyak 63 
siswa. Koordinatoro BK SMK Negeri 8 Surabaya 
mengungkapkan bahwa tidak adanya peraturan 
khusus mengenai perilaku cyberbullying. Hal ini 
dapat menyebabkan siswa yang mempersepsikan 
bahwa sekolahnya tidak memiliki peraturan 
yang jelas dalam menindak pelanggaran yang 
dilakukan siswanya, maka siswa akan lebih 
leluasa melakukan bullying kepada siswa lain. 
Selain itu juga sekolah belum pernah membekali 
guru dengan seminar atau memsosialisasikan 
mengenai perilaku cyberbullyng. Hal ini juga 
dapat membuat siswa mempersepsikan bahwa 
guru mereka tidak mengetahui tentang perilaku 
negatif mereka di sosial media dan membuat 
mereka leluasa melakukan cyberbullying kepada 
siswa lainnya.

Penelitian Ferrans dan Selman (2014) juga 
mengungkapkan hal serupa dimana persepsi siswa 
tentang iklim sekolah mempengaruhi perilaku 
bullying. Contohnya, saat siswa merasa guru 
mereka tidak peduli dengan kejadian bullying 
yang terjadi di sekolah akan membuat pelaku 
menjadi tidak segan untuk terus meakukannya. 
Sedangkan siswa yang merasa guru mereka 
peduli dengan kegiatan dan kehidupan mereka 
sehari-hari akan membangun hubungan yang 
positif dan mengurangi perilaku negatif, seperti 
bullying. Selain itu, hubungan positif yang dijalin 
antar guru dan siswa dapat mengembangkan 
kesadaran terhadap siswa bahwa antar anggota 
sekolah adalah sebuah komunitas yang harus 
saling peduli. 

Penelitian Ferrans dan Selman (2014) 
juga mengkaji tentang bagaimana persepsi 
tentang peraturan yang berlaku di sekolah 
mempengaruhi keputusan siswa saat dihadapkan 
pada kasus bullying. Persepsi yang rendah atau 
negatif terhadap peraturan membuat mereka 
memutuskan untuk ikut dalam perilaku bullying 
karena mereka merasa bahwa perilaku tersebut 

tidak akan dilarang disekolah mereka. Sedangkan 
persepsi siswa yang positif terhadap sekolahnya 
akan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap 
teman-temannya dan mereka akan membantu 
teman mereka yang menjadi korban bullying. 

Penelitian yang dilakukan oleh Miller 
(2008) juga mengungkapkan bahwa penting 
mengukur iklim sekolah dari persepsi siswa 
karena hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku 
siswa, contohnya prestasi akademik. Dengan 
mengetahui persepsi siswa terhadap iklim sekolah, 
guru dapat memahami apa yang dibutuhkan 
siswa. Sehingga guru dapat meningkatkan hal-
hal yang dapat mempengaruhi persepsi siswa 
tentang iklim sekolah, dan diharapkan perubahan 
tersebut dapat meningkatkan produktivitas siswa 
dalam meraih prestasi akademik.

Hasil penelitian Magfirah dan Rahmawati 
(2010) mengungkapkan hal serupa mengenai 
dampak iklim sekolah terhadap perilaku 
siswanya yaitu semakin negatif iklim sekolah 
semakin tinggi kecenderungan perilaku bullying 
dan sebaliknya semakin positif iklim sekolah 
maka semakin rendah kecenderungan perilaku 
bullying. Penelitian ini serupa dengan yang 
dilakukan penulis. Namun terdapat beberapa 
perbedaan yaitu penelitian ini fokus kepada 
iklim sekolah sedangkan penulis fokus ppada 
persepsi siswa terhadap iklim sekolah. Selain itu 
penelitian ini fokus pada kecenderungan perilaku 
bullying sedangkan penulis fokus pada perilaku 
cyberbullying siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

 Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil 
adalah terdapat perbedaan perilaku cyberbullying 
ditinjau dari persepsi siswa terhadap iklim sekolah. 
Siswa yang mempersepsikan iklim sekolahnya 
positif cenderung memiliki perilaku cyberbullying 
yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa 
yang mempersepsikan iklim sekolahnya negatif.

Adapun saran bagi pihak sekolah yaitu 
pihak Sekolah dapat membekali guru, staff 
maupun siswa mengenai perilaku cyberbullying 
dan dampaknya kepada korban sehingga anggota 
sekolah paham dan dapat mengurangi perilaku 
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tersebut terjadi dikalangan siswa SMK Negeri 8 
Surabaya. Selain membentuk iklim sekolah yang 
positif, sekolah juga perlu mensosialisasikan 
tentang iklim sekolah tersebut kepada siswa agar 
siswa dapat membangun persepsi yang positif 
tentang sekolahnya.
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