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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional 
dengan perilaku cyberbullying pada remaja madya di Surabaya. Subjek penelitian ini merupakan remaja 
madya yang berusia 15-17 tahun. Penelitian dilakukan pada 250 subjek, yang terdiri dari 63 remaja laki-
laki dan 187 remaja perempuan. Alat ukur yang digunakan berupa kuisioner The Assessing Emotion Scale 
(Schutte, Malouff, & Bhullar, 2009) dan skala perilaku cyberbullying yang dikembangkan oleh Emilia 
berdasarkan teori dari Cetin (Emilia, 2013). Analisis data dilakukan dengan teknik statistik korelasi 
spearman’s rho dengan bantuan program SPSS 22.0 for Windows. Hasil dari analisis data penelitian ini, 
diperoleh nilai koefisien korelasi antara kecerdasan emosional dengan perilaku cyberbullying sebesar -
0,209 dengan taraf signifikansi 0,001 (p<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 
antara kecerdasan emosional dengan perilaku cyberbullying pada remaja madya di Surabaya. 
 

Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Peilaku Cyberbullying, Remaja 

 

ABSTRACT 
This study aims to determine whether there is a relation between emotional intelligence and cyberbullying 
behavior in middle adolescent in Surabaya. The subjects in this study are middle adolescents aged 15-17 
years old. The study was conducted on 250 subjects, consisting 63 boys and 187 girls. The measuring 
instrument that is used for this study were Assesing Emotion Scale (Schutte, Malouff, & Bhullar, 2009) and 
cyberbullying behavior scale developed by Emilia based on theory from Cetin (Emilia, 2013). Data was 
analyzed using statistical techniques Spearman's rho correlation with SPSS 22.0 for Windows.The result of 
data analysis shows the correlation value coefficient between emotional intelligence and cyberbullying 
behavior of -0,209  with  a significance level of  0,001 (p<0,05). This result explains that there is a negative 
correlation between emotional intelligence and cyberbullying behavior of middle adolescent in Surabaya. 
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P E N D A H U L U A N  

Masa remaja merupakan masa transisi yang penuh dengan gejolak emosional, dimana pada 
periode ini terjadi perubahan-perubahan pada diri remaja baik secara biologis maupun sosial. Pada 
tahap perkembangan ini remaja cenderung belum memiliki kedewasaan dalam mencerna informasi, 
sehingga menyebabkan remaja kurang dapat mengontrol dirinya dan tidak jarang salah dalam 
mengekspresikan diri (Hurlock, 1997). Crick dan Werner (1998) mengungkapkan perubahan-
perubahan pada remaja dalam pencarian identitas diri membuat remaja mengalami berbagai tekanan 
dan rentan terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan (Pallegrini & Bartini, 2000). Salah satu dari 
tindakan kekerasan yang marak terjadi adalah perilaku bullying. 

Bullying merupakan masalah utama yang muncul di beberapa negara tidak terkecuali di 
Indonesia. Bullying dapat diidentifikasikan menjadi empat jenis yaitu, bullying fisik, bullying verbal, 
bullying relasi sosial dan bullying elektronik. Berkembangnya teknologi di era digital sekarang ini 
menyebabkan perilaku bullying juga mengalami perubahan, tidak hanya dilakukan secara langsung 
kepada korban, bullying juga dilakukan memalui media elektronik yang disebut sebagai bullying 
elektronik atau cyberbullying (Mellor, 2006). 

Cyberbullying adalah suatu tindakan agresi sosial dengan mengirim atau mengunggah sesuatu 
yang bersifat menyakiti orang lain dengan menggunakan internet atau media digital lainnya (Willard, 
2007). Naylor, Cowie, & del Ray pada tahun 2001 menyatakan bahwa, seperti tindakan intimidasi 
lainnya cyberbullying juga berpusat pada penyalahgunaan kekuasaaan dan kontrol sistem terhadap 
individu lain yang dianggap rentan dan lemah, dimana ketidak seimbangan kekuatan ini membuat 
korban sulit membela diri (Mason, 2008). Cyberbullying dapat digolongkan ke dalam tiga faktor, yaitu 
cyber verbal bullying, hiding identity, dan cyber forgery (Cein, Yaman, & Parker, 2011). Perilaku dapat 
dikategorikan sebagai cyberbullying ketika pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara 
hukum belum dianggap dewasa, bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia diatas 
18 tahun maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai cybercrime atau cyberharassment 
(Williams & Guerra, 2007).  

Patchin dan Hinduja (2006) mengungkapkan berkembangnya perilaku cyberbullying pada 
remaja merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, internet, dan 
media sosial, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja sehari-hari (Mason, 2008). Hal ini 
dapat terlihat dari angka pengguna internet di Indonesia yang meningkat secara signifikan setiap tahun. 
Data terbaru yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
mengungkapkan bahwa jumlah penguna internet di Indonesia tahun 2016 mencapai 132,7 juta atau 
setara dengan 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia, angka ini meningkat dari tahun 2014 yang 
hanya mencapai 34,9% dari total populasi penduduk Indonesia. Berdasarkan survei tersebut juga 
diketahui angka pengguna internet pada kelompok usia remaja kian meningkat. Kelompok usia remaja 
pengakses terbesar internet merupakan mereka yang berusia 15-19 tahun yaitu sebesar 12,5 juta (APJII, 
2016). Berdasarkan survei APJII angka terbesar pengguna internet dikalangan remaja adalah untuk 
mengakses media sosial (APJII, 2014), seperti yang telah kita ketahui bersama setelah kemunculan 
media sosial Facebook yang meledak, munculah berbagai media sosial lainnya yang mengikuti 
kesuksesan dan kepopuleran Facebook, seperti twitter, instagram, snap-chat, ask-fm, path, dan lain-
lain.Tempat dimana cyberbullying terjadi mencerminkan teknologi yang paling banyak di gunakan saat 
itu (Whittaker & Kowalski, 2015). Media-media sosial seperti inilah yang rawan digunakan remaja 
sebagai media untuk melakukan cyberbullying (Whittaker & Kowalski, 2015). 

Riset mengenai cyberbullying yang dilakukan oleh lembaga riset global Ipsos yang bekerjasama 
dengan Reuters pada tahun 2012 dengan melibatkan 18.687 orangtua di 24 negara termasuk Indonesia. 
Berdasarkan hasil riset tersebut diketahui 14% orangtua yang menjadi responden di Indonesia 
menyatakan anak mereka pernah mengalami atau menjadi korban cyberbullying, dan 53% menyatakan 
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mengetahui bahwa anak di komunitasnya pernah mengalami cyberbullying (Ipsos, 2012). Penelitian lain 
tentang cyberbullying di salah satu SMK di Surabaya, diketahui sebanyak 11,25% memiliki 
kecenderungan perilaku cyberbullying yang tinggi, dan 87,50% memiliki kecenderungan perilaku 
cyberbullying kategori sedang (Negari, 2015). Perilaku cyberbullying yang dialami oleh korban dapat 
menimbulkan dampak atau reaksi yang beragam. Dampak buruk yang ditimbulkan akibat cyberbullying 
tergantung pada frekuensi (seberapa sering korban menerima intimidasi), lama waktu, dan tingkat 
keparahan dari tindak kejahatan tersebut. Korban yang jarang mengalami cyberbullying tentu 
merasakan dampak yang jauh lebih kecil daripada mereka yang mengalaminya secara terus menerus 
(Tokunaga, 2010).  

Dampak yang diterima para korban cyberbullying dapat berupa memiliki rasa frustasi dan level 
distress yang tinggi, dan self-esteem yang rendah (Beran & Li, 2007). Pendapat lain juga mengungkapkan 
bahwa korban dapat mengalami gangguan afektif dan permasalahan akademik yang serius seperti 
sering membolos, penurunan nilai-nilai akademik, dan membawa senjata ke sekolah (Ybarra, Diener-
West, & Leaf, 2007). Dalam jangka panjang korban juga dapat mengalami masalah kesehatan mental 
serius, masalah psikosoial seperti menjaga jarak dengan dunia luar, mengekspresikan permusuhan dan 
kemarahan, hingga bunuh diri (Tokunaga, 2010). Kebanyakan para korban cyberbullying enggan untuk 
melapor atau memberitahu orangtua tentang perlakuan buruk yang mereka terima. Keengganan untuk 
memberitahu tidak hanya karena mereka merasa orang dewasa mungkin tidak akan memberikan 
respon yang tepat namun juga dikarenakan mereka takut orangtua mereka akan membatasi 
penggunaan internet dan gadget mereka (Juvoven & Gross, 2008). 

Berdasarkan dampak serius yang ditimbulkan, Cyberbullying memiliki beberapa kriteria khusus 
di dalamnya yang membuatnya lebih berbahaya dibandingkan bullying tradisional (Cein, Yaman, & 
Parker, 2011). Pertama, perilaku cyberbullying menggunakan media internet atau media sosial yang 
sangat memungkinkan pelaku memposting atau menyebarluaskan konten negatif dengan mudah dalam 
hitungan menit, seperti mengunggah foto atau video yang tidak pantas, menyebarkan rumor, 
memposting kata-kata umpatan, ancaman, dan hinaan di dunia maya (Balsey, 2007). Kedua, perilaku 
cyberbullying di dunia maya tidak hanya bersifat satu arah namun juga menyebabkan adanya pihak 
ketiga atau pengamat yaitu para pengguna internet atau media sosial lain. Para pengamat atau penonton 
di dunia maya mungkin tidak membuat konten negatif secara langsung namun mereka dapat berperan 
aktif dalam cyberbullying dengan menyebarkan postingan negatif tersebut ke khalayak yang semakin 
luas yang secara tidak langsung dapat memberikan dampak psikologis yang lebih besar pada korban 
(Berlinska, Szuster, & Winiewski, 2012). Ketiga, berbeda dengan bullying biasa, cyberbullying dapat 
terjadi setiap waktu dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah saja. Cyberbullying dapat memperluas 
jangkauan jauh melampaui lingkungan sekolah dan ini berarti bahwa korbn tidak dapat melarikan diri 
dan tidak ada tempat yang aman bagi para korban bahkan di rumah mereka sendiri (Willard, 2007). 
Perbedaan lain dari perilaku cyberbullying dengan bullying biasa adalah adanya unsur anonimitas, 
dimana dengan hal ini pelaku dapat menyembunyikan identitas atau membuat identitas palsu yang 
membuat pelaku sulit dilacak dan kasus ini sulit ditangani (Shariff, 2008). 

Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pelaku cyberbullying. Dari beberapa 
penelitian, diketahui banyak faktor kepribadian dan psikososial yang melatarbelakangi pelaku 
melakukan cyberbullying. Pelaku cyberbullying memiliki moral dan empati yang rendah, baik empati 
afektif maupun kognitif (Erdur-Baker, 2010). Selain itu, pelaku biasanya memiliki prestasi sekolah di 
bawah rata-rata dan kurang mendapat dukungan dari teman sebaya (Williams & Guerra, 2007). 
Salmivalli dan peets tahun 2009 juga mengungkapkan pelaku digambarkan sebagai individu yang tidak 
memiliki banyak teman, tidak disukai, dan tidak populer (Martens, 2010). Pelaku cyberbullying juga 
memiliki kecenderungan melakukan intimidasi kepada orang lain yang dianggapnya lemah dan 
memiliki kemampuan penyelesaian masalah (problem solving) yang buruk (Salim, 2013). Peran 
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orangtua dalam mengawasi aktivitas anak dalam berinteraksi di internet juga merupakan faktor yang 
berpengaruh pada kecenderungan anak untuk terlibat dalam aksi cyberbullying (Pratiwi, 2011). 

Karakteristik pelaku cyberbullying diatas menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki 
kemampuan mengelola emosi yang baik dan kurang berfikir realistis dalam menanggapi masalah yang 
ada di lingkungan sekitar dengan menunjukkan perilaku yang kurang bijak dalam melakukan interaksi 
sosial di dunia maya yang berdampak pada munculnya perilaku cyberbullying (Baroncelli & Ciucci, 
2014). Kemampuan dalam memahami, merasakan, dan mengendalikan emosi diri maupun emosi orang 
lain, merujuk kepada kecerdasan emosi (emotional intelligence) (Mayer & Salovey, 1997).  

Kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan individu mengatur dan memanfaatkan 
perasaan dan emosi mereka untuk mengarahkan pikiran dan tindakan mereka (Salovey dan Mayer 
1990). Terdapat empat aspek kecerdasan emosional yaitu, persepsi emosi (perceiving emosi), mengatur 
atau mengelola emosi diri (managing emotions in the self), keterampilan sosial atau mengelola emosi 
orang lain (sosial skill or managing other’s emotion), dan memanfaatkan emosi (utilizing emotions) 
(Mayer & Salovey, 1997). 

Setiap individu memang mengekspresikan emosinya secara berbeda dan pengekspresian emosi 
yang tidak efektif dapat menimbulkan abnormalitas pada individu yang bersangkutan, dan kesehatan 
mental individu juga terkait dengan pengekspresiaan emosi yang adequate atau efektif tersebut (Das & 
Tripathy, 2015). Individu yang memiliki kecerdasan emosi yang baik dapat mengatur emosinya 
sehingga mampu menyelesaikan persoalan hidup dan gejolak dalam dirinya (Smigla & Pastoria, 2000). 
Beberpa penelitian lain juga mengungkapkan bahwa individu dengan kecerdasan emosi yang baik 
mampu memahami, menyadari, serta menghargai perasaan dan pikiran orang lain, mampu beradaptasi 
dalam lingkungan sosialnya dan lebih peka terhadap perasaan orang lain (Bracket, Rivers, & Shiffman, 
2006). Sedangkan penelitian yang dilakukan. Remaja yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah juga 
berdampak pada rendahnya kesejahteraan psikologis, memiliki intensitas hubungan interpesonal yang 
buruk dan rentan berperilaku agresi (Pacheco & Barrocal, 2004).  

Keberhasilan atau kegagalan remaja dalam mengelola emosinya inilah yang digunakan peneliti 
untuk menyoroti apakah kecerdasan emosi memiliki hubungan dengan kecenderungan remaja untuk 
melakukan perilaku cyberbullying. 

 

  M E T O D E  
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelian kuantitatif dengan metode survei sebagai 

metode pengumpulan data. Adapun variabel independent (X) pada penelitian ini adalah kecerdasan 
emosional dan variabel dependent (Y) adalah perilaku cyberbullying. Metode analisis data yang 
digunakan adalah statistik nonparametrik dengan uji korelasi spearman’s rho dengan menggunakan 
SPSS 22.0 for windows. 
Subjek Penelitian 
 Subjek penelitian ini merupakan remaja madya di Surabaya yang berusia 15-17 tahun dan 
minimal memiliki satu akun media sosial. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan nonprobability sampling dikarenakan jumlah jumlah kelompok atau populasi dari sampel 
yang akan diambil tidak diketahui. Adapun jumlah subjek pada penelitian ini yaitu sebanyak 250 subjek. 
Instrumen Penelitian 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau metode survei. Pengukuran 
variabel kecerdasan emosional menggunakan instrumen The Assessing Emotion Scale (AES) oleh 
Schutte, dkk., (2009) dan skala perilaku cyberbullying yang dikembangkan oleh Emilia (2013). AES 
terdiri dari 33 item yang yang disusun berdasarkan empat dimensi kecedasan emosional yaitu 
perception of emotions, managing emotions in the self, managing others’ emotions, utilizing emotions 
sedangkan skala perilaku cyberbullying terdiri dari 30 item yang disusun berdasarkan 3 dimensi 
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perilaku cyberbullying yaitu cyber verbal bullying, hiding identity, cyber forgery. Reliabilitas kedua 
kuesioner tersebut didapatkan melalui uji coba terpakai yaitu sebagai berikut: 

 
 

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas 
No Alat Ukur Realiabilitas Aitem 
1 The Assessing Emotion Scale 0.880 33 
2 Career Adapt-Ability Scale 0.898 30 

  
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
 

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik kolmogorov-

Smirnov yang didapatkan dengan bantuan perhitungan data program SPSS 22.0 for Windows. 

Tabel 2. Uji Normalitas 

 N Min Max Mean Std 
Deviation 

Skewness Kurtosis 

Stat. Std. 
Error 

Stat. Std. 
Error 

Perilaku 
Cyberbullying 
Kecerdasan 
Emosional 

250 
 

250 

31 
 
76 

77 
 

161 

39.33 
 

126.39 

9.093 
 

13.923 

1.785 
 

-.240 

.154 
 
.154 

3.384 
 

.514 

.307 
 

.307 

 

Tabel diatas menunjukkan variabel perilaku cyberbullying memiliki nilai minimum 31 dan 

nilai maksimum 77. Nilai standar deviasi variabel cyberbullying sebesar 9,093 dengan nilai rata-rata 

39,33 dari jumlah total 250 subjek. Sedangkan pada variabel kecerdasan emosional memiliki nilai 

minimum 76 dan maksimum 161. Nilai standar deviasi variabel kecerdasan emosional sebesar 13,923 

dengan nilai rata-rata 126,39 dari jumlah total 250 subjek. 

Uji Asumsi 

Uji normalitas adalah uji asumsi data yang dilakukan untuk melihat sebaran atau 

distribusi data penelitian ini bersifat normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan pada 

penelitian ini menggunakan teknik kolmogorov-Smirnov, adapun hasil perhitungan uji 

normalitas sebagai berikut: 
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Tabel 3. Uji Normalitas 

 Kolmogorof-Smirnov Shaphiro-Wilk 
Stat Df Sig. Stat Df Sig. 

Perilaku 
Cyberbullying 
Kecerdasan 
Emosional 

.182 
 

.038 

250 
 

250 

.000 
 

.200 

.810 
 

.989 

250 
 

250 

.000 
 

.055 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel perilaku 

cyberbullying adalah 0,000. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang 

artinya sebaran data tidak normal. Nilai signifikansi pada variabel kecerdasan emosi sebesar 

0,200 yang artinya nilai sebaran data normal. Dikarenakan salah satu data berdistribusi tidak 

normal maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini tidak berdi stribusi 

normal dan tidak memenuhi uji asumsi normalitas data. 

Uji asumsi selanjutnya adalah uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui 

kecenderungan terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan perilaku 

cyberbullying. Dikatakan terdapat kecenderungan hubungan apabila sebaran data yang ada dari 

kedua variabel berbentuk garis linier. Berikut adalah hasil uji linearitas: 

Tabel 4 Uji Linearitas 

 Sum of Squares Df Mean 
Square 

F Sig. 

Cyberbullying* 
Kecerdasan 
Emosional 

10745.213 57 188.513 3.670 .000 
2373.896 1 2373.896 46.219 .000 
8371.317 56 149.488 2.910 .000 
9861.543 192 51.362   
20606.756 249    

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat diketahui bahwa nilai signifikansi yang 

dihasilkan sebesar 0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data memenuhi asumsi 

linearitas karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kecenderungan hubungan yang linear antara variabel kecerdasan emosional dengan 

perilaku cyberbullying. 

Uji Korelasi 
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Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik non parametrik dengan 

uji korelasi spearman’s rho. Perhitungan teknik korelasi spearman’s rho, adapun hasil uji 

korelasi sebagai berikut: 

Tabel 5. Uji Korelasi 

 Perilaku 
Cyberbullying 

Kecerdasan 
Emosional 

Perilaku 
Cyberbullying 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -.209 

Sig. (2-tailed) . .001 
Kecerdasan 
Emosional 

Correlation 
Coefficient 

-.209 1,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 . 

Berdasarkan uji diketahui nilai signifikansi penelitian ini adalah sebesar 0,001. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Nilai koefisien korelasi 

antara kecerdasan emosional dengan perilaku cyberbullying adalah -0.209, yang berarti 

terdapat hubungan negatif atau terbalik antara dua variabel. Kekuatan korelasi antara dua 

variabel tergolong lemah. 

Analisis selanjutnya dilakukan oleh penulis untuk melihat kekuatan korelasi masing-

masing dimensi kecerdasan emosional dengan variabel perilaku cyberbullying: 

Tabel 6. Uji Korelasi Perdimensi 

 Kecerdasan Emosional Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

Perilaku 
Cyberbullying 

Perceiving emotions -.234 .000 

 Managing  emotion in 
the self 

-.178 .005 

 Social skill or managing 
other’s emotions 

-.133 .035 

 Utilizing emotions -.120 0.57 

Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai koefisien hubungan masing-

masing dimensi memiliki perbedaan dan dimensi terkuat yang berhubungan negatif dengan 

cyberbullying adalah dimensi Perceiving Emotion. 
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D I S K U S I  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan perilaku cyberbullying pada remaja madya di Surabaya. Penelitian ini 

dilakukan terhadap 250 partisipan dengan kelompok usia remaja madya yaitu remaja dengan 

usia 15-17 tahun di kota Surabaya. 

Beberapa penelitian mengungkapkan adanya hubungan positif kecerdasan emosi 

dengan fungsi sosial dan kualitas hubungan sosial, dan hubungan negatif kecerdasan emosi 

dengan sejumlah interaksi negatif dan konflik dalam hubungan sosial (Bracket, Rivers, & 

Shiffman, 2006). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elipe, Ortega, Hunter, dan Del 

Rey tahun 2012 yang mengungkapkan adanya keterkaitan antara kemampuan mengelola 

emosi dengan keterlibatan sebagai korban atau agresor dalam bullying maupun cyberbullying 

(Garcia-Sancho, Salguero, & Fernandez-Berrocal, 2014).  

Kecerdasan emosional memiliki hubungan dengan keterlibatan remaja melakukan 

perilaku kenakalan remaja dimana cyberbullying merupakan bentuk bullying yang merupakan 

tindakan kekerasan dan juga terasuk dalam kenakalan remaja (Lomas, Stough, Hansen, & 

Downwy, 2012). Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa individu dengan kecerdasan 

emosional yang baik dapat mengatur emosinya dan mampu menyelesaikan persoalan hidup 

dan gejolak dalam dirinya (Smigla & Pastoria, 2000). Individu dengan kecerdasan emosi yang 

baik juga mampu beradaptasi dalam lingkungan sosial dan lebih peka terhadap perasaan orang 

lain (Bracket, Rivers, & Shiffman, 2006).   

Perilaku cyberbullying merupakan perilaku agresi sosial yang dilakukan melalui media 

internet atau media sosial. Goleman (2006) mengungkapkan bahwa tingkah laku agresif pada 

remaja dapat dikontrol apabila remaja memiliki kecerdasan emosional yang baik. Penelitian 

lain menjelaskan bahwa remaja yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah juga berdampak 

pada rendahnya kesejahteraan psikologis, memiliki intensitas hubungan interpesonal yang 

buruk dan rentan berperilaku agresi (Pacheco dan Berrocal, 2014).  

Hasil analisis korelasi perdimensi yang dilakukan penulis memperkuat hasil penelitian 

ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dimensi persepsi 

emosi (perceiving emotion) merupakan dimensi terkuat yang dapat mempengaruhi perilaku 

cyberbullying. Persepsi emosi merupakan kemampuan mendeteksi dan mengamati emosi 
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nonverbal melalui ekspresi wajah, isyarat, dan suara. Penelitian Suler tahun 2004 menyatakan 

meski interaksi di dunia maya sudah semakin visual, namun komunikasi non verbal masih 

terbatas bila dibandingkan dengan kontak tatap muka. Interaksi online tidak memiliki akses ke 

keseluruhan informasi, seperti yang disediakan oleh ekspresi wajah, kontak mata, atau jarak 

fisik, yang dapat mengubah perilaku individu (Berlinska, Szuster, & Winiewski, 2012). Hal ini 

menunjukkan ketidakmampuan remaja dalam mengartikan informasi nonverbal saat 

melakukan komunikasi online dapat menyebabkan individu mengembangkan interaksi yang 

buruk saat melakukan komunikasi online seperti perilaku cyberbullying.  

Selain itu, beberapa faktor kepribadian yang melatarbelakangi perilaku cyberbullying 

juga mendukung para pelaku memiliki tingkat kecerdasan emosi yang rendah. Pelaku juga 

dianggap memiliki kemampuan yang rendah dalam memproses informasi sosial dan salah 

menginterpretasikan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain (Martens, 2010). Dalam hal 

ini, mengetahui emosi dan perasaan orang lain atau empati sangat berperan dalam 

menghambat individu melakukan agresi di dunia maya (Berlinska, Szuster, & Winiewski, 2012). 

Kurangnya empati membuat pelaku tidak menyadari efek atau kerugian yang ia timbulkan pada 

korban, dikarenakan pelaku hanya bersembunyi di balik layar dan tidak menghadapi korban 

secara langsung. Kedua, pelaku memiliki kemampuan penyelesaian masalah atau problem 

solving yang buruk (Salim, 2013). Hal ini menunjukkan pelaku tidak dapat memanfaatkan 

emosi yang digunakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan kognitif seperti memecahkan 

persoalan atau permasalahan. 

 Hubungan negatif yang terjalin antara kecerdasan emosional dengan perilaku 

cyberbullying yang telah diuji pada penelitian memiliki nilai koefisien yang tergolong dalam 

kategori rendah. Hubungan yang rendah ini menandakan masih ada faktor-faktor lain yang 

menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku cyberbullying.   

Faktor pemantauan atau pengawasan orang tua yang buruk juga dapat menjadi faktor 

yang mempengaruhi remaja melakukan cyberbullying. Kemahiran remaja dalam menggunakan 

teknologi komunikasi berbasis komputer telah melampaui kemampuan orang tua mereka 

untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini (Mason, 2008). Akibatnya orangtua 

menjadi resisten terhadap keterlibatan anak-anak mereka dalalam aktivitas online, yang 

berdampak pada kurangnya komunikasi dan interaksi di antara orang tua dan anak. Penelitian 
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Wilard mengungkapkan orangtua yang tidak terlibat dalam aktivitas online akan menjadikan 

anak retan terlibat dalam aksi cyberbullying. Selain faktor pengawasan juga terdapat faktor lain 

seperti penolakan teman sebaya dan bullying tradisional (Willard, 2007). 

 
 

S I M P U L A N  
Berdasarkan serangkaian analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat hubungan negatif 

antara kecerdasan emosional dengan perilaku cyberbullying pada remaja madya di Surabaya. 

Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi remaja, maka 

semakin rendah perilaku cyberbullying dilakukan. Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan 

emosi remaja maka semakin tinggi perilaku cyberbullying yang dilakukan.  

Saran untuk penelitian selanjutnya (1) Saran untuk penelitian selanjutnya agar 

menggunakan wilayah dan umur yang lebih luas, dengan tujuan untuk menggeneralisasikan 

hasil penelitian. (2) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan 

kehadiran variabel lain yang mungkin dapat atas hubungan antara kecerdasan emosi dengan 

perilaku cyberbullying, misalnya dengan menambahkan variabel moderator. Saran untuk 

remaja (1) Remaja sebaiknya menggunakan waktu luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

yang bermanfaat seperti menekuni hobi atau mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah, 

dengan harapan remaja akan lebih banyak berinteraksi dengan teman secara langsung 

dibandingkan berinteraksi di media sosial. (2) Para remaja sebaiknya lebih berhati-hati dalam 

mengunggah atau memposting sesuatu ke media online, dan memilah mana postingan yang 

penting untuk diunggah dan yang tidak. (3) Remaja diharapkan dapat berperilaku dengan bijak 

jika menemui atau melihat unggahan konten yang berisi hal yang merugikan dan menyakiti 

orang lain, seperti dengan tidak menyebarkan dan menghapus konten tersebut.  

Saran bagi orangtua (1) Sebaiknya orangtua memberi batasan waktu kepada anak 

dalam menggunakan gadget dan internet. (2)  Orang tua sebaiknya mengawasi dan memantau 

aktivitas online anak, seperti dengan berteman dengan anak di media sosial sehingga tidak 

terjadi perilaku yang tidak diharapkan seperti cyberbullying. Saran untuk guru dan sekolah (1) 

Sekolah dan guru sebaiknya turut mengawasi siswa-siswi dalam berinteraksi di dunia maya dan 

membuat peraturan mengenai batasan penggunaan gadget di sekolah. (2) Sekolah sebaiknya 
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memberikan bimbingan atau konseling tentang bagaimana berperilaku dengan baik di dunia maya, 

dan melakukan penyuluhan tentang dampak dan bahaya dari perilaku cyberbullying kepada para 

siswa. 
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