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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hubungan antara konformitas terhadap 

cyberbullying dan seberapa besar hubungan self-awareness sebagai variabel moderator terhadap 
konformitas pada perilaku cyberbullying. 

Penelitian dilaksanakan pada remaja madya dengan jumlah subjek sebanyak 101 orang. 
Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang berisi 53 aitem yang disusun berdasarkan 
teori cyberbullying milik Willard (2005) dan Kowalski, dkk (2012), konformitas milik Deutsch & 
Gerard (1955) dan Hogg & Turner (1987) (Hogg & Vaughn, 2010) dan self-awareness milik Ashley 
(2007). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi sederhana dan berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 16 for Windows. 

Hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,032 menunjukkan bahwa 
ada hubungan yang signifikan antara konformitas terhadap cyberbullying. Hasil analisis regresi 
berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara variabel moderator dengan 
variabel dependen sebesar 0,199 dimana nilai ini menunjukkan bahwa variabel moderator tidak 
memberikan hasil yang signifikan terhadap konformitas terhadap perilaku cyberbullying.  

 
Kata kunci: cyberbullying, konformitas, remaja madya, self-awareness 

 

ABSTRACT 
This study were aiming to find the relation between conformity to cyberbullying and how self-

awareness as moderator variable affected conformity in cyberbullying.  
This study was conducted to middle adolescence, with 101 people participated. The data 

collection use questionnaire method consisted of 53 items. The scales were developed based on 
theories by Willard (2005) and Kowalski, et all (2012) for cyberbullying, Deutsch & Gerard (1955) and 
Hogg & Turner (1987) (Hogg & Vaughn, 2010) for conformity and Ashley (2007) for self-awareness. 

The result of linear regression obtained F = 4,711 and the significance number was 0,032, 
which shows that conformity related to cyberbullying. The result of multiple regression showed that 
the significance number was over α = 0,05 which is 0,199 and this result showed that self-awareness 
didn’t work as moderator variable for the relation between conformity to cyberbullying.  
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P E N D A H U L U A N  

Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia mengungkapkan jumlah pengguna internet 
pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, jauh lebih tinggi dari pengguna internet pada tahun 2012 yang 
berjumlah 63 juta pengguna (Sinaga, 2014). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
menyatakan bahwa 95 persen penggunaan internet di Indonesia diperuntukan untuk mengakses 
jejaring sosial (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2013). Kominfo (2014) merilis data dimana 
setidaknya 30 Juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet dan telepon 
genggam menjadi media komunikasi paling utama, dan telah terjadi pergeseran gaya komunikasi dari 
menggunakan surat, menjadi menggunakan electronic mail (e-mail), dari menggunakan telegram 
menjadi menggunakan short message services (SMS) dan Instant Messenger (IM) di kalangan 
remaja.Indonesia adalah negara keempat pengguna terbesar Facebook setelah USA, Brazil dan India, 
dengan jumlah pengguna facebook aktif sebanyak 65 Juta dan negara kelima terbesar pengguna 
Twitter di Dunia setelah USA, Brazil, Jepang dan Inggris dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 29 
juta (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2013). 

Laporan yang dikeluarkan oleh Kominfo (2014) menyatakan bahwa sebagian besar remaja 
menggunakan telepon genggam mereka, selain untuk kepentingan komunikasi, untuk mengakses 
internet sebagai alternatif selain menggunakan komputer dan laptop. Ada banyak hal yang mendasari 
mengapa para remaja menggunakan internet antara lain untuk menjalin pertemanan, mencari 
hiburan, dan mencari informasi (Broto, 2014). Para remaja dan anak-anak yang disurvei menyatakan 
mereka menggunakan internet untuk berbicara dengan teman, keluarga dan membicarakan 
kehidupan mereka sehari-hari mulai dari kegiatan seharian, tugas-tugas sekolah, dengan siapa mereka 
pergi dan lain-lain. (Broto, 2014). Menurut Kominfo (2014), ada efek negatif dari internet yang 
ditemukan antara lain permasalahan privasi dimana remaja dan anak-anak cenderung memberikan 
informasi yang bersifat pribadi seperti nomor telepon, dan alamat rumah, tidak terlindunginya anak-
anak dan remaja dari konten pornografi online dan rentan menjadi korban cyberbullying 
(Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2014). 

Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan 
untuk melukai orang lain melalui media elektronik seperti telepon genggam, komputer yang memiliki 
fasilitas internet, dengan mengirimkan pesan-pesan yang bersifat mengganggu, tidak benar baik 
berupa gambar, teks kepada korban, orang ketiga, forum tertentu atau cyberspace secara umumnya 
(Patchin & Hinduja, 2006; Hinduja & Patchin, 2008). Ada beberapa bentuk cyberbullying antara lain 
seseorang memposting foto yang memalukan, seseorang membajak akun orang lain, dan seseorang 
menggunakan informasi yang didapatkan dari media sosial untuk mengganggu pada saat disekolah 
atau tempat kerja (IPSOS, 2012). Cyberbullying bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung 
(melalui orang-orang terdekat) (Aftab, 2011 dalam Kowalski, dkk, 2012). 

Data tentang angka cyberbullying yang dirilis oleh Ipsos Canadian Interactive Reid Report (2012) 
menyatakan bahwa satu dari lima remaja di Kanada yang berusia antara 12 hingga 17 tahun pernah 
tahu seseorang yang menjadi korban cyberbullying. Penelitian Kowalski dan Limber (2007) 
menyatakan 11% dari 3767 siswa menjadi korban cyberbullying setidaknya sekali dalam beberapa 
bulan terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Patchin dan Hinduja (2006) menyatakan 47% siswa 
pernah mengetahui seseorang melakukan cyberbullying, 29% responden menunjukkan indikasi 
menjadi korban, dan 11% responden menunjukkan indikasi sebagai pelaku cyberbullying. Beberapa 
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contoh kasus cyberbullying yang terkenal adalah kasus yang dialami oleh Amanda Todd, Ryan Halligan, 
Tyler Clementi, Megan Meier, Hope Witsell, dan Jessica Logan dimana keenam kasus tersebut berakhir 
tragis karena seluruh korban memutuskan untuk bunuh diri dengan cara masing-masing (Connely, 
2014). 

Laporan yang dirilis oleh Kominfo dan UNICEF (Broto, 2014) menunjukkan bahwa di 
Indonesia 42% responden tahu tentang cyberbullying, dari responden yang mengetahui tentang 
cyberbullying 13% diantaranya pernah mengalami cyberbullying. Penelitian yang dilakukan oleh 
Rahayu (2012) di kota Magelang, Yogyakarta dan Semarang pada siswa SMP dan SMA menunjukkan 
bahwa 28% siswa responden pernah mengalami cyberbullying, dimana dari 28% siswa yang 
mengalami cyberbullying, 17% diantaranya mengalami perlakuan setidaknya beberapa kali dalam 
seminggu. Penelitian lain yang dilakukan di Yogyakarta menunjukkan setidaknya dari 102 responden 
murid SMP, 14,28% diantaranya pernah mengalami cyberbullying (Safaria, 2016). Penelitian lainnya 
yang dilakukan di kota Surakarta oleh Bil Haq dkk, (2016) menunjukkan setidaknya dari 308 
responden murid SMP dan SMA, 37,1% diantaranya pernah melakukan cyberbullying. Survei yang 
dilakukan oleh Jawa Pos pada tahun 2014 di Surabaya menunjukkan setidaknya 40% responden 
pernah mengalami cyberbullying (“Ah, Bercandamu”, 2014). Beberapa alasan yang didapatkan dari 
penelitian-penelitian diatas tentang mengapa seseorang melakukan cyberbullying antara lain iseng, 
kesal dan jengkel terhadap korban, membalas dendam dan ikut-ikutan teman (Rahayu, 2012; Safaria, 
2016). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Varjas, dkk (2010) yang membagi faktor 
penyebab seseorang melakukan cyberbullying menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. 

Di Indonesia, cyberbullying diatur dalam UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, namun dalam pelaksanaannya UU ini menimbulkan kontroversi dimana salah satu pasal 
didalamnya yaitu pasal 27 ayat 3, dianggap mudah untuk disalah gunakan untuk membatasi pendapat 
di dunia maya, karena pasal ini sering digunakan untuk dasar hukum menuntut pidana seseorang yang 
menyampaikan kritik lewat dunia maya (Deliusno, 2015). UU ini sebenarnya sudah direvisi pada bulan 
Oktober 2016, namun revisi UU ini tetap menimbulkan kontroversi dimana pasal 27 ayat 3 pada UU 
revisi ini masih dianggap bersifat multitafsir dan mudah disalahgunakan, sedangkan pada pasal 29 
tentang cyberbullying dianggap rentan menimbulkan multi tafsir karena definisi tentang apa itu 
bullying dan cyberbullying masih belum jelas (Nistanto, 2016; Sawitri, 2016). 

Contoh kasus cyberbullying yang terjadi di Surabaya antara lain adalah kasus cyberstalking dan 
teror melalui jejaring sosial dan pesan singkat yang dialami oleh seorang anak yang masih duduk di 
bangku SMP oleh kakak kelas sang anak tersebut yang mengakibatkan korban cyberbullying terpaksa 
pindah sekolah (Yuliarnanda, 2014). Kasus ini perlu dicermati karena proses terjadinya cyberbullying 
melibatkan tidak hanya pelaku utama, namun pelaku cyberbullying juga melibatkan teman-teman 
dekat pelaku utama yang juga mengganggu korban. Anak-anak pada usia remaja awal merasa 
kelompok adalah bagian paling penting dari kehidupan mereka, dan ketika anggota kelompok merasa 
salah satu anggotanya perlu dilindungi, maka mereka akan melindungi anggota kelompok itu demi 
rasa kebersamaan (Shim & Shin, 2016). Anak-anak pada usia remaja juga lebih berani dalam 
mengambil keputusan walaupun secara teori remaja berusia 16 tahun keatas memiliki kemampuan 
logis yang sama, namun pada remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat dalam proses pengambilan 
keputusan (Steinberg, 2005). 

Apakah semua anggota kelompok dapat dikatakan secara otomatis melakukan cyberbullying? 
Jawabannya bergantung pada individu itu sendiri, bagaimana sikap mereka mempengaruhi perilaku 
tersebut (Shim & Shin, 2016). Peer-group pressure akan selalu muncul dalam sebuah kelompok dan 
menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi perilaku seseorang (Shim & Shin, 2016). Kemajuan 
teknologi pesan singkat dapat memperkuat tekanan kelompok terhadap seseorang, karena hilangnya 
anonimitas pada aplikasi tersebut. Anggota sebuah kelompok dapat melihat dengan jelas anggota 
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kelompok mana yang mendukung perilaku tersebut dan mana yang tidak. Hilangnya anonimitas ini 
dapat meningkatkan peer-group pressure pada seseorang (Shim & Shin, 2016). 

Seseorang dapat melakukan cyberbullying walaupun sebenarnya ia tidak mendukung perilaku 
tersebut, namun dengan adanya tekanan dari kelompok, ia melakukan konformitas dengan melakukan 
cyberbullying untuk menghindari efek negatif yang dapat muncul seperti diasingkan dari kelompok 
(Shim & Shin, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Mawardah dan Adiyanti (2014) di Yogyakarta 
pada anak usia 12-14 tahun menemukan bahwa konformitas dengan kelompok teman sebaya dapat 
menjadi salah satu prediktor dalam perilaku cyberbullying. Ada beberapa faktor lain yang 
mempengaruhi konformitas antara lain group size, group unanimity, situasi yang dihadapi dan budaya 
(Hogg & Vaughn, 2010; Kassin, Fein, & Markus, 2011). Indonesia adalah negara yang memiliki kultur 
budaya kolektivitas yang sangat tinggi dimana seorang individu diharapkan mengikuti ide yang 
dianggap ideal oleh masyarakat dan kelompok-kelompok (The Hofstede Centre, n.d.). Penelitian yang 
dilakukan oleh Maeda (1999 dalam Huang dan Chou, 2010) menunjukkan bahwa cyberbullying yang 
terjadi di Jepang cenderung mengarah pada konformitas pada kehidupan sosial pada umumnya.  

Semakin minoritas posisi seseorang dalam kelompok, maka perhatian yang ada didalam 
kelompok akan tertuju kepadanya, dan semakin besar kecenderungan seseorang memilih untuk 
berkonformitas (Wicklund, 1979). Hal ini disebabkan oleh proses pembentukan kesadaran diri (self-
awareness) seseorang dimana ketika seseorang menemukan ketidaksesuaian antara opini yang 
dimiliki diri sendiri dengan opini atau pendapat orang lain, maka membuat individu tersebut 
mengalami stress tinggi, sehingga jalan keluar yang dipilih ada dua yaitu antara mempertahankan 
pendapat diri yang dimiliki sebelumnya, namun melalui proses introspeksi dan refleksi diri atau 
memilih menyetujui pendapat yang dimiliki oleh kelompok atau memilih mengalihkan perhatian pada 
hal-hal lain (Wicklund, 1979; Kassin, dkk, 2011).  

Individu yang dideskripsikan oleh Shim dan Shin (2016) mengalami diskrepansi atau 
ketidaksesuaian antara opini yang dimiliki yaitu tidak mendukung cyberbullying atau opini orang lain 
yaitu mendukung cyberbullying. Individu ini sebagai minoritas didalam kelompoknya, sehingga 
muncul tekanan dari kelompok yang menyebabkan mereka memilih jalur yang lebih mudah yaitu 
dengan melakukan konformitas dengan pendapat kelompok karena mereka takut dengan konsekuensi 
yang akan didapatkan apabila mereka mempertahankan pendapat mereka sendiri sehingga mereka 
memilih ikut melakukan cyberbullying.  

Tidak ada data yang pasti tentang rentang usia pelaku cyberbullying. Penelitian yang dilakukan 
oleh Patchin dan Hinduja (2006) menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan 
kasus cyberbullying. Penelitian yang dilakukan oleh Vandebosch dan Van Cleemput (2009) misalnya, 
menunjukkan bahwa kasus cyberbullying meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Smith dkk (2008) juga menunjukkan bahwa keterlibatan pelaku dan 
korban cyberbullying meningkat dalam rentang usia 11 hingga 16 tahun. Penelitian yang dilakukan 
oleh William dan Guerra (2007) menunjukkan bahwa murid yang berada pada kelas 8 (14 tahun) 
menunjukkan kecenderungan melakukan cyberbullying dibandingkan murid yang duduk di kelas 5 (11 
tahun) ataupun kelas 11 (17 tahun). Penelitian yang dilakukan oleh Slonje dan Smith (2008) juga 
menunjukkan anak-anak dengan rentang usia 12-15 tahun yang melakukan cyberbullying lebih tinggi 
daripada anak-anak yang berusia 16-18 tahun. Penelitian ini memfokuskan pada remaja berusia 14-16 
tahun dengan pertimbangan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Jawapos (“Ah, 
Bercandamu”, 2014), dimana rata-rata korban berusia 14 hingga 16 tahun.  

Hipotesis dari penelitian ini ada dua yaitu: Pertama, adanya hubungan yang signifikan antara 
konformitas dengan perilaku cyberbullying. Kedua adalah adanya hubungan yang signifikan antara 
self-awareness sebagai variabel moderator terhadap konformitas pada perilaku cyberbullying. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara konformitas dengan 
cyberbullying, dan apakah self-awareness dapat menjadi moderator hubungan antara konformitas dan 
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cyberbullying. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu terhadap penelitian 
cyberbullying di Indonesia serta memberikan gambaran bagaimana tingkat cyberbullying di Indonesia, 
khususnya di Surabaya.  

M E T O D E  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan metode survei atau kuesioner. 

Metode survei adalah metode penelitian dimana seorang peneliti memberikan kepada subjek 
beberapa pertanyaan tentang pendapat, opini, perilaku atau sikap yang pernah ditunjukkan oleh 
subjek yang disebut sebagai responden (Neuman, 2007). Subjek yang digunakan pada penelitian ini 
adalah remaja pelaku cyberbullying, berusia 14-16 tahun dan memiliki akun media sosial dan atau 
aplikasi IM serta menghabiskan waktu setidaknya 2-5 jam perharinya. Penetapan waktu lama 
penggunaan media sosial diambil dari penelitian yang dilakukan Balakrishnan (2015) dimana remaja 
yang menghabiskan waktu 2-5 jam per hari, rawan melakukan cyberbullying. Penelitian dilakukan 
didaerah Surabaya Selatan, Timur dan Barat, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Jawapos 
pada tahun 2014 (Ah, Bercandamu, 2014). Jumlah subyek pada penelitian ini adalah 101 orang, 
dengan rincian 47 perempuan dan 54 laki-laki. 

Alat Ukur pada penelitian ini terdiri dari 53 aitem yang disusun berdasarkan teori masing-masing 
variabel. Variabel dependen yaitu cyberbullying disusun berdasarkan teori milik Kowalski, dkk (2012) 
dan Willard (2005), variabel independen yaitu konformitas disusun berdasarkan teori milik Deutsch & 
Gerard (1955) dan Hogg & Turner (1987) (Hogg & Vaughn, 2010), dan variabel moderator yaitu self-
awareness disusun berdasarkan teori milik Ashley (2007) 

Hasil penelitian lalu diuji validitasnya menggunakan validitas isi dan teknik product moment, 
sedangkan reliabilitas penelitian diuji dengan metode alpha cronbach. Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah uji analisis regresi sederhana untuk hipotesis pertama, dan uji 
analisis regresi berganda untuk hipotesis kedua. Semua pengujian diatas menggunakan aplikasi SPSS 
16.0 for Windows. 
 

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

Pengujian asumsi yang pertama dilakukan adalah uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Dari 

hasil pengujian normalitas ditemukan bahwa persebaran data pada penelitian ini bersifat 

normal, karena signifikansi yang didapatkan dari masing-masing variabel lebih dari α = 0.05 

dengan rincian pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 N Sig. 

Cyberbullying 101 0,170 

Konformitas 101 0,115 

Self-Awareness 101 0,563 

a. Test distribution is Normal  
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 Hasil uji linearitas juga didapatkan bahwa penelitian ini bersifat linear, karena 

signifikansi yang didapatkan lebih kecil dari α = 0,05 yaitu 0,024. Pengujian selanjutnya 

adalah uji analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis pertama pada penelitian ini 

yaitu ada hubungan yang signifikan antara konformitas dengan perilaku cyberbullying. 

Berikut adalah hasil dari uji analisis regresi sederhana: 

Tabel 2. Uji Analisis Regresi Sederhana 

Model Unstandardized 
Coeffiecients 

Standardized 
Coefficients 

t F R R 
Squa-
re 

Sig. 

B Std. Error Beta  
1 (Cons-

tant) 
47,576 7,621   6,2

43 
 ,000 

Konfor-
mitas 

.463 .213 .213 2,1
71 

4.711 .213 .045 ,032 

a. Dependent Variable: Cyberbullying 
 

Hasil pengujian analisis regresi sederhana mendapatkan skor signifikansi sebesar 0,032 

dimana skor ini lebih kecil dari α = 0,05. Nilai constant pada penelitian ini diperoleh 47,576, 

sedangkan nilai total konformitas adalah 0,463, sehingga persamaan regresi pada penelitian 

ini diperoleh Y= 47,576 + 0,463X. Hal ini menunjukkan apabila terdapat kenaikan nilai 

konformitas, maka akan cyberbullying diprediksikan akan meningkat sebesar 0,463 satuan. 

Apabila tidak ada nilai atau variabel konformitas, maka nilai cyberbullying tetap ada sebesar 

47,576. Hasil persamaan regresi yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara 

cyberbullying dan konformitas bersifat positif, sehingga apabila tingkat cyberbullying 

meningkat, maka konformitas pada seseorang juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Hasil 

diatas menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima adalah ada hubungan yang signifikan 

antara konformitas dengan cyberbullying pada remaja madya. 

Pengujian selanjutnya adalah uji autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

Pengujian ini perlu dilakukan sebelum melakukan uji analisis regresi berganda. Berikut 

adalah hasil pengujian tersebut: 
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Tabel 3: Uji Autokorelasi, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas 

Variabel Uji Autokorelasi Uji 

Multikolinearitas 

Uji Heteroskedastisitas 

Konformitas;Self-

awareness 

d = 2,155, 

du=1,7163, 4-du = 

2,2837 

VIF = 1,015;1,015 

 

α = 0,566;0,001 

 

Variabel Dependen: 

Cyberbullying 

du < d < 4-du = 

1,7163 < 2,155 < 

2,2837 = Tidak ada 

autokorelasi 

Tidak ada 

Multikolinearitas 

VIF < 10 

 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas α > 

0,05 (variabel 

Konformitas) 

Heteroskedastisitas 

terjadi α < 0,05 (Variabel 

Self-awareness) 

 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, 

multikolinearitas dan heteroskedastisitas pada variabel konformitas, namun 

heteroskedastisitas terjadi pada variabel self-awareness dimana α = 0,05 yaitu 0,01. Pengujian 

lalu dilanjutkan dengan menguji analisis regresi berganda yang bertujuan menguji hipotesis 

kedua pada penelitian ini, berikut ini adalah hasil dari pengujian tersebut: 
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Tabel 4. Uji Analisis Regresi Berganda 

Model Unstandardized 
Coeffiecients 

Standardized 
Coefficients 

t F R R 
Squa-
re 

Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 12.657 48.694  .260  .795 
Konformi-
tas 

2.395 1.435 1.102 

 

1.669 
  . 

.098 

Self- 
Awareness 

.621 .980 .360 .633 
   

.528 

Variabel 
XZ 

-.037 .029 
-

1.184 
-1.293 7.641 .437 .191 .199 

a. Dependent Variable: Cyberbullying 
Nilai constant pada perhitungan kali ini adalah 12,657, nilai total konformitas (X) 

adalah 2.395, nilai total self-awareness (Z) adalah 0,621, dan nilai total interaksi X dan Z 

adalah -0,037, sehingga ditemukan persamaan regresi pada penelitian ini adalah Y=12,657 + 

2,395X1 + 0,621X2 – 0,037X1X2 + e. Apabila tidak ada nilai atau variabel konformitas dan self-

awareness, maka nilai cyberbullying tetap ada sebesar 12,657. Apabila variabel konformitas 

dan self-awareness meningkat sebanyak satu satuan, maka nilai variabel cyberbullying akan 

meningkat, begitu pula sebaliknya.  

Nilai signifikansi pada masing-masing variabel pada tabel 4.22 adalah variabel X 

sebesar 0,098, variabel moderator sebesar 0,528 dan variabel interaksi sebesar 0,199. Nilai 

signifikansi pada variabel diatas melebihi dari α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel self-awareness pada penelitian ini bukan variabel moderator. Dari penjelasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa variabel konformitas dan self-awareness dapat memprediksi 

adanya perilaku cyberbullying pada seseorang, namun variabel self-awareness tidak dapat 

berfungsi sebagai variabel moderator pada hubungan konformitas teman sebaya terhadap 

perilaku cyberbullying.  

Hipotesis yang diterima adalah self-awareness sebagai variabel moderator tidak 

memiliki hubungan yang signifikan pada konformitas teman sebaya terhadap cyberbullying. 

D I S K U S I  
Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa antara variabel Y yaitu cyberbullying dengan 

variabel X yaitu konformitas memiliki hubungan yang positif, ditunjukkan pada persamaan 

analisis regresi dimana nilai F sebesar 4,711 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 
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yaitu 0,032. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai konformitas seseorang meningkat, maka 

nilai cyberbullying akan meningkat pula. Hubungan antara konformitas terhadap 

cyberbullying sebesar 4,5%. Semakin tinggi kecenderungan seseorang melakukan 

konformitas, maka semakin tinggi pula kecenderungan seseorang melakukan cyberbullying  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawardah dan 

Adiyanti (2014) yang menyatakan bahwa konformitas teman sebaya adalah salah satu 

prediktor dari perilaku cyberbullying. Peneliti juga berpendapat salah satu hal yang 

menyebabkan tingginya faktor konformitas pada cyberbullying adalah usia subjek yang 

menjadi sampel pada penelitian ini. Subjek pada penelitian ini adalah individu yang masuk 

pada usia remaja madya yaitu 14-16 tahun. Individu pada usia ini rentan melakukan 

konformitas yang disebabkan pada masa-masa ini pertemanan adalah hal yang penting bagi 

mereka, dan proses pengambilan keputusan mereka dipengaruhi oleh keberadaan teman 

sebaya. Para remaja menginginkan untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman 

disekitarnya, bukan untuk diisolasi dan dijauhi oleh teman-teman sebayanya (Steinberg, 

2005; Santrock, 2002). 

Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa pelaku cyberbullying kebanyakan berusia 15 

tahun dengan jumlah subyek sebanyak 45 orang. Usia 16 tahun menjadi peringkat kedua 

dengan 31 orang, dan terakhir 25 orang subjek berusia 14 tahun. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ybarra dan Mitchell (2004) yang menemukan bahwa rata-rata 

usia pelaku cyberbullying berusia 15 tahun. Jenis kelamin pelaku cyberbullying pada penelitian 

ini hampir seimbang antara perempuan dan laki-laki, namun laki-laki masih sedikit lebih 

unggul dengan 54 orang, dibandingkan dengan perempuan sebanyak 47 orang. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Slonje & Smith (2008) yang menemukan bahwa anak 

laki-laki lebih cenderung menjadi seorang pelaku cyberbullying, disisi lain penelitian lain yang 

dilakukan oleh Patchin & Hinduja (2006) dan Vandebosch & Van Cleemput (2009) 

menemukan bahwa tidak ada perbedaan gender yang signifikan dalam pelaku cyberbullying.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel self-awareness tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan konformitas terhadap cyberbullying. Hal ini didapatkan dari 

nilai signifikansi variabel interaksi sebesar 0,199 yang lebih besar dari α = 0,05. Peneliti 
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beranggapan bahwa self-awareness disini akan lebih efektif menjadi variabel independen 

kedua daripada variabel moderator. Hal ini ditunjukkan dengan tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5. Uji Analisis Regresi Berganda 

Model Unstandardized 

Coeffiecients 

Standardized 

Coefficients 

t F R R 

Squa-

re 

Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 74,330 9,807   7,579  ,000 

Konformitas ,558 ,200 ,257 2,784    ,006 

Self-

Awareness (Z) 

-,630 ,159 -,366 -

3,962 

10,553 ,421 ,177 ,000 

a. Dependent Variable: Cyberbullying 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapatkan untuk variabel 

cyberbullying, konformitas dan self-awareness yang diambil dari tabel 4.22, sebesar 0.00, nilai 

ini lebih kecil dari α = 0.05 yaitu 0.00. Nilai constant pada perhitungan ini sebesar 74.330, nilai 

total konformitas sebesar 0.558 dan nilai total self-awareness sebesar -0.630. Persamaan 

analisis regresi berganda dengan rumus Y = b0 + b1x1 + b2x2 yang terbentuk adalah Y=74.330 + 

0.558Xi - 0.630X2. Apabila tidak ada nilai atau variabel konformitas dan self-awareness, maka 

nilai cyberbullying tetap ada sebesar 74.330. Apabila nilai variabel konformitas meningkat 

satu satuan, maka nilai variabel cyberbullying akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Apabila 

nilai variabel self-awareness meningkat satu satuan, maka akan terjadi penurunan nilai 

cyberbullying sebesar satu satuan. Hal ini sesuai dengan teori dimana apabila seseorang 

memiliki kecenderungan untuk melakukan konformitas, maka seseorang akan rentan 

mengalami deindividuasi dimana seseorang mengalami kesulitan untuk meregulasi perilaku 

mereka, sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk menyusun perencanaan 

jangka panjang dan meningkatnya keinginan untuk bertindak secara impulsif (Hogg & 

Vaughn, 2010; Kassin, Fein, & Markus, 2011). 
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S I M P U L A N  

Konformitas sebagai variabel independen memiliki hubungan yang signifikan dan bersifat 

positif terhadap perilaku cyberbullying sebagai variabel dependen, sehingga semakin tinggi 

nilai konformitas seseorang, semakin tinggi nilai cyberbullying seseorang. Self-awareness 

sebagai variabel moderator tidak memiliki hubungan yang signifikan dalam peningkatan 

hubungan antara konformitas terhadap cyberbullying sehingga self-awareness bukan sebagai 

variabel moderator. Saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang 

didapatkan adalah mempertimbangkan untuk menempatkan self-awareness sebagai salah 

satu variabel independen yang dapat mempengaruhi perilaku cyberbullying. Saran lainnya 

untuk peneliti selanjutnya dapat memperdalam faktor-faktor seperti latar belakang sosial, 

jenjang pendidikan subjek, pemilihan waktu pengambilan data diperhitungkan, usia subjek 

yang digunakan (remaja awal dan akhir) dan kemampuan pemahaman mengenai statistika 

ditingkatkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cyberbullying contohnya 

seperti adanya keinginan untuk balas dendam, redirect feelings atau cyberbullying yang 

dilakukan karena pelaku iseng dan merasa bosan, serta seberapa besar peran anonimitas 

dalam cyberbullying.  

Saran untuk subjek dan orang tua serta pendidik adalah memahami lebih lanjut apa itu 

cyberbullying, apa saja bentuknya, dan dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying. Orang tua 

dan pendidik juga perlu diberikan pendampingan dan pengertian tentang bagaimana 

menggunakan media sosial yang baik dan benar. 
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