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A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara self-esteem dengan perilaku
cyberbullying pada remaja pengguna Instagram di Surabaya. Subjek penelitian ini merupakan remaja
pengguna Instagram berusia 13-15 tahun yang berada di Surabaya. Total subjek pada penelitian ini ialah
307 subjek. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa skala psikologi. Alat ukur self-esteem
terdiri dari 10 butir yang disusun oleh Rosenberg dan telah diterjemahkan oleh Azwar ke dalam bahasa
Indonesia (Azwar, 2014). Alat ukur cyberbullying terdiri dari 9 butir yang disusun sendiri oleh peneliti.
Analisis data dilakukan dengan teknik statistik korelasi Spearman’s rho dengan bantuan program SPPS
22.0 for windows. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan nilai korelasi antar variabel self-esteem
dengan perilaku cyberbullying sebesar -0,124. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat
negatif, yang berarti semakin rendah self-esteem semakin tinggi cyberbullying pada remaja pengguna
Instagram.
Kata kunci: Self-esteem, Cyberbullying, Remaja, Pengguna Instagram
LATAR BELAKANG
Masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak dan masa dewasa. Pada masa ini remaja
mengalami perubahan yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional (J. W. Santrock,
2013). Perubahan sosio-emosional pada remaja merupakan salah satu perubahan yang penting dalam
masa remaja. Pada masa ini remaja dituntut memahami diri sendiri untuk pencarian identitas, yang mana
akan menjadi bekal remaja menuju masa dewasa. Perubahan sosio-emosional remaja erat kaitannya
dengan pengaruh gejolak emosi remaja. Gejolak emosi remaja yang positif dapat membantu dalam
pembentukan diri remaja pada masa transisi menuju dewasa. Sedangkan gejolak emosi remaja yang
negatif dapat menimbulkan permasalahan pada perubahan sosio-emosional remaja. Remaja dapat
mengalami permasalahan dalam pembentukan diri dan juga hubungan dengan individu lainnya. Salah satu
bentuk permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat gejolak emosi remaja yang negatif ialah munculnya
perilaku agresi. Perilaku agresi memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah perilaku bullying. Bullying
merupakan perilaku agresi, namun tidak semua agresi adalah bullying.
Berada di era digital yang terus berkembang, perangkat elektronik dan juga teknologi internet semakin
mempermudah seseorang untuk berkomunikasi maupun mencari informasi dengan cepat, tanpa batasan
jarak serta waktu. Hal ini tidak terlepas juga dari peran media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk
mencari dan membagikan informasi serta berkomunikasi dengan cepat dan mudah dimanapun dan
kapanpun. Remaja juga memanfaatkan media sosial sebagai tempat mengapresiasikan dan
mengaktualisasikan dirinya. Namun adanya media sosial juga mendorong perubahan perilaku bullying
dengan ruang lingkup yang lebih luas. Bullying merupakan perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan
untuk mengaggu seseorang yang lebih lemah (J. Santrock, 2010). Kini bullying banyak dilakukan dengan
memanfaatkan media sosial, yang disebut dengan cyberbullying. Salah satu dampak penggunaan media
sosial adalah terjadinya perilaku cyberbullying (Radovic, Gmelin, Stein, & Miller, 2017). Cyberbullying
merupakan bahaya yang disengaja dan berulang yang disebabkan oleh penggunaan komputer, telepon
genggam, dan perangkat elektronik lainnya (Patchin & Hinduja, 2010).
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Adanya perkembangan pada teknologi di era digital, khususnya media sosial, semakin menambah jumlah
kasus cyberbullying pada remaja. Menurut Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa,
pada salah satu survei untuk anak usia 12 hingga 17 tahun, 84% nya mengalami kasus bullying. Kasus
bullying yang ditemukan ini ternyata paling banyak cyberbullying (Laksana, 2017). Menurut penelitian
terkait kekerasan pada remaja yang salah satunya adalah bentuk perundungan, dilaporkan oleh 66,1%
terjadi dikalangan siswa. Penelitian ini dilakukan ditiga kota besar di Indonesia secara berurutan yaitu
Yogyakarta (77,5%), Jakarta (61,1%), dan Surabaya (59,8%) (Sejiwa, 2010). Kasus cyberbullying juga
banyak terjadi pada siswa kelas 8 dibandingkan siswa kelas 6, yang mana pada masa ini merupakan masa
transisi sekolah yang dialami oleh remaja (Limber & Agatson, 2008). Banyaknya kasus cyberbullying yang
terjadi ini menggambarkan banyaknya juga pelaku yang melakukan cyberbullying.
Saat ini kasus cyberbullying juga banyak terjadi di media sosial Instagram. Ditch The Label, sebuah
organisasi anti-bullying asal Inggris, telah melakukan survei pada 10.020 responden yang terdiri dari
remaja berusia 12 hingga 20 tahun. Hasil survei mereka menunjukkan bahwa Instagram sebagai platform
'terfavorit' bagi terjadinya cyberbullying di tahun 2017, 42% dari responden menyatakan adanya kasus
cyberbullying di platform Instagram (Ditchthelabel.org, 2017). Instagram merupakan salah satu platform
media sosial yang mudah digunakan dan elegan untuk seseorang mengambil, memanipulasi, dan memposting foto dan video untuk dibagikan kepada para pengikut mereka. Instagram juga memungkinkan
orang lain untuk menyukai dan mengomentari foto atau video yang di-posting (Hinduja & Patchin, 2014).
Begitu juga dengan remaja yang memanfaatkan Instagram sebagai wadah untuk mengaktualisasikan
dirinya dalam pembentukan diri mereka. Adanya fitur-fitur Instagram yang mendukung inilah yang
membuat Instagram digemari banyak orang, namun dengan adanya kebebasan dan tidak adanya
pengawasan dalam berbagi di Instagram dapat menimbulkan cyberbullying. Cyberbullying yang dilakukan di
Instagram dapat dilakukan pada kolom komentar yang dapat dilihat oleh siapa saja serta postingan foto
atau video yang juga bisa dilihat oleh siapa saja.
Kasus cyberbullying di Indonesia yang terjadi di media sosial Instagram juga marak terjadi. Hal ini didukung
juga dengan banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 75,5% yang berasal dari kelompok
usia 12 hingga 18 tahun. Pada pengguna Instagram remaja untuk usia 12 hingga 18 tahun yang memiliki
Instagram sebesar 59% remaja menggunakan media sosial tersebut (Kemp, 2018). Salah satu kasus
cyberbullying di media sosial Instagram dialami oleh Sonya Depari, siswi SMA yang mengaku sebagai anak
jendral. Pada akun Instagramnya Sonya mendapat komentar buruk, salah satu akun mengatakan, “Medan
yg malu grgr kau dek! kau sih enak followers nambah terus.”, sementara akun lainnya mengatakan, “Kasian
kale bapak kandung nya ngga diakui...ckckck...,” (Fahzry, 2016). Tidak hanya itu, kasus cyberbullying di
media sosial Instagram juga terjadi pada Prabowo Mondardo, atau lebih dikenal dengan nama Bowo
Alpenliebe yang kini sedang ramai diperbincangkan karena karyanya lewat aplikasi Tik Tok. Bowo yang
masih berusia 13 tahun banyak mendapat ratusan komentar negatif di dunia maya, baik di aplikasi Tik
Tok maupun di akun Instagram pribadinya (Mary, 2018). Adanya beberapa kasus cyberbullying yang
dialami remaja ini dapat berdampak pada kehidupan nyata remaja yang dalam masa transisi menuju
kedewasaan.
Cyberbullying dapat berdampak pada kehidupan nyata. Cyberbullying dapat membuat korban merasa
tertekan, sedih, marah, dan frustasi. Penelitian yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa
cyberbullying erat kaitannya juga dengan self-esteem yang rendah, masalah keluarga, kesulitan akademik,
kekerasan di sekolah, dan berbagai perilaku negatif lainnya (Hinduja & Patchin, 2014). Hasil penelitian
oleh Hinduja dan Patchin (2010) menunjukkan juga bahwa perilaku cyberbullying secara signifikan terkait
dengan keinginan bunuh diri baik pada pelaku maupun korban cyberbullying.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan gambaran cyberbullying yang ada dan nyata adanya dikalangan remaja.
Banyaknya kasus cyberbullying ini dapat digambarkan bahwa jumlah pelaku cyberbullying juga sebanyak
kasus-kasus yang terjadi. Para pelaku cyberbullying mengganggu seseorang secara online, menggoda
dengan cara yang kejam, memanggil seseorang dengan nama yang menyakitkan, sengaja mengeluarkan
seseorang dari kelompok online, serta mengancam seseorang (Patchin & Hinduja, 2008). Cyberbullying
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memiliki keterkaitan dengan agresi karena cyberbullying merupakan bagian dari bullying (Smith et al.,
2008). Remaja yang melakukan agresi belum tentu karena ia marah. Pada pembelajaran sosial, seseorang
yang melakukan agresi karena mereka berharap dihargai (Papalia, 2014). Untuk mendapatkan perhagaan
atas dirinya inilah remaja melakukan cyberbullying.
Salah satu penyebab remaja melakukan cyberbullying yaitu karena adanya pengaruh gejolak emosi negatif
dari individu itu sendiri. Dalam perubahan sosio-emosional yang mencakup meningkatnya usaha untuk
memahami diri sendiri serta pencarian identitas, remaja tidak hanya melibatkan pemahaman diri namun
juga melakukan evaluasi terhadap dirinya (J. Santrock, 2014). Evaluasi terhadap diri dilakukan dengan
mengukur self-esteem. Menurut Rosenberg, self-esteem merupakan jenis sikap tertentu yang didasarkan
pada persepsi perasaan tentang menilai diri atau penilaian seseorang (Mruk, 2013).
Self-esteem merupakan salah faktor yang dapat dikaitkan dengan prediktor cyberbullying, baik dari sisi
pelaku, korban, maupun pelaku/korban. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hinduja dan
Pathcin, bahwa baik pelaku ataupun korban yang pernah mengalami cyberbullying sama-sama memiliki
self-esteem yang rendah (Patchin & Hinduja, 2010). Penelitian terkait self-esteem dengan cyberbullying juga
dilakukan oleh Brewer dan Kerslake, pada penelitan tersebut menemukan hubungan signifikan bahwa
self-esteem akan menurun pada korban cyberbullying. Remaja yang memiliki self-esteem yang rendah
memiliki kemungkinan besar untuk terlibat dalam cyberbullying (Brewer & Kerslake, 2015).
Dari data yang diperoleh terkait kasus cyberbullying yang masih banyak terjadi dikalangan remaja,
terutama remaja usia awal yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama, dan juga pengaruh
self-esteem yang penting dalam pemahaman diri remaja, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan
keduanya. Pada masa remaja yang mengalami transisi dan pencarian identitas diri, self-esteem dikatakan
menurun. Penuruanan self-esteem ini dapat menimnulkan perilaku cyberbullying yang dapat menghambat
masa transisi remaja menuju dewasa. Hal ini juga dapat membuat remaja mengindikasi persepsi yang
tepat mengenai keterbatasan atau penyimpangan, atau bahkan kondisi tidak aman dan inferior yang akut
(J. Santrock, 2014). Terlebih lagi dengan melihat perkembangan zaman sekarang, dimana remaja semakin
banyak menggunakan media sosial. Hal ini juga didukung dengan maraknya pemberitaan tentang
Instagram sebagai tempat favorit terjadinya cyberbullying. Penelitian ini akan dilakukan di kota Surabaya
dikarena dari hasil survei yang telah dilakukan Sejiwa.org, Surabaya merupakan salah satu kota di
Indonesia yang memiliki kasus terkait kekerasan, perundungan, pada remaja yang cukup tinngi (Sejiwa,
2010).
Berdasarakan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara self-esteem
dengan perilaku cyberbullying pada remaja pengguna Instagram di Surabaya.
TINJAUN PUSTAKA
Cyberbullying
Menurut Hinduja dan Pathcin, Cyberbullying merupakan bahaya yang disengaja dan berulang yang
disebabkan oleh penggunaan komputer, telepon genggam, dan perangkat elektronik lainnya (Hinduja &
Patchin, 2014). Definisi ini mencakup indikator yang paling penting dalam melakukan cyberbullying, antara
lain:
1. Disengaja, perilaku yang disengaja untuk melukai orang lain.
2. Berulang, cyberbullying merupakan suatu pola perilaku yang dilakukan berulang yang dapat
membuat korbannya khawatir.
3. Membahayakan, perilaku cyberbullying merupakan bentuk perilaku pemaksaan dan
pengintimidasian secara psikologis, emosional, serta sosial terhadap korban.
4. Perangkat elektronik, penggunaan komputer, telepon genggam, beserta perangkat elektronik
lainnya sebagai penggunaan teknologi untuk melakukan cyberbullying.
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Bayraktar dan koleganya mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi individu untuk
melakukan cyberbullying berdasarkan teori sistem ekologi Bronfenbrenner, yaitu terkait demografis (usia
dan jenis kelamin), faktor individu (agresi offline, self-esteem) serta faktor lingkungan (Bayraktar,
Machackova, Dedkova, Cerna, & Ševčíková, 2015).
Self-esteem
Self-esteem merupakan jenis sikap tertentu yang didasarkan pada persepsi perasaan tentang menilai diri
atau penilaian seseorang (Mruk, 2013). Menurut Rosenberg, self-esteem dibagi atas dua karakteristik
yaitu tinggi dan rendah (Guindon, 2009). Pembagian karakteristik ini digunakan untuk mengetahui
seberapa besar self-esteem yang dimiliki individu melalui ciri-ciri yang dijelaskan berikut ini:
1. Self-esteem rendah
Low self-esteem atau harga diri rendah sering dikaitkan dengan depresi berat, kecemasan,
kelainan makan, disfungsi seksual, rasa malu, keinginan bunuh diri, dan berbagai gangguan
kepribadian lainnya (Mruk, 2013). Mereka yang memiliki self-esteem rendah memiliki
ketidakstabilan, kurangnya kesadaran diri, kurangnya kepercayaan diri, kesepian,
keterasingkan, dan lain sebagainya. Orang dengan self-esteem rendah mencoba untuk
melindungi dirinya sendiri.
2. Self-esteem tinggi
Self-esteem yang tinggi memainkan peran utama di dalam konsep psikologis yang penting.
Banyak keuntungan yang didapat jika seseorang memiliki self-esteem yang tinggi. Orang dengan
self-esteem tinggi dapat memiliki kehidupan yang baik, dapat membantu dalam menghadapi
stress, tidak cemas akan kematian, merasa lebih baik dengan dirinya dan masa depannya
(Mruk, 2013). Namun self-esteem yang tinggi juga dapat membuat keadaan benar-benar
negatif seperti, defensive atau narsism.
Penelitian terakhir menunjukkan bahwa self-esteem akan tinggi pada masa kanak-kanak, akan menurun
pada masa remaja, dan akan meningkat lagi pada masa dewasa sampai dewasa akhir, di mana self-esteem
kembali menurun (J. W. Santrock, 2013). Penurunan self-estem ini dapat disebabkan karena adanya
fenomena top-dog, yang mana merupakan masa transisi remaja pada sekolah. Seorang siswa berubah
dari siswa yang paling tua, paling besar, dan paling kuat di sekolah dasar, menjadi siswa yang paling muda,
paling kecil, dan paling lemah di sekolah menengah pertama (J. W. Santrock, 2013).

METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Berdasarkan
tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian ini menggunakan teknik
survey dalam pengambilan data. Dalam pengambilan data digunakan skala alat ukur untuk mengukur
kedua variabel penelitian.
Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah self-esteem. Menurut Rosenberg, self-esteem
merupakan jenis sikap tertentu yang didasarkan pada persepsi perasaan tentang menilai diri atau
penilaian seseorang (Mruk, 2013). Terdapat dua tingkat self-esteem, self-esteem tingkat tinggi dan selfesteem tingkat rendah. Self-esteem diukur menggunakan skala self-esteem Rosenberg yang memiliki 10
aitem. Hasil skor total yang memiliki nilai semakin tinggi menggambarkan tingkat self-esteem yang tinggi
dan begitu sebaliknya semakin rendah skor total menggambarkan tingkat self-esteem yang rendah.
Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah cyberbullying. Menurut Hinduja dan Pathcin, Cyberbullying
merupakan bahaya yang disengaja dan berulang yang disebabkan oleh penggunaan komputer, telepon
genggam, dan perangkat elektronik lainnya (Hinduja & Patchin, 2014). Cyberbullying memiliki beberapa
indikator yaitu berbahaya, berulang, disengaja, dan perangkat elektronik. Perilaku cyberbullying diukur
menggunakan skala perilkau cyberbullying yang dibuat sendiri oleh peneliti berdaskar teori Hinduja dan
Patchin yang memiliki 9 aitem. Hasil skor total yang memiliki nilai semakin tinggi menggambarkan tingkat
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perilaku cyberbullying yang tinggi dan begitu sebaliknya semakin rendah skor total menggambarkan
tingkat perilaku cyberbullying yang rendah.
Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah cluster sampling atau sampel area. Populasi
pada penelitian ini sangan luas, yang mana merupakan remaja pengguna Instagram di Surabaya yang
duduk d bangku SMP. Wilayah Surabaya terbagi menjadi lima wilayah, tiap wilayahnya dipilih secara
random satu SMP untuk beberapa siswa menjadi subjek penelitian ini. peneliti berhasil memperoleh 307
subjek. Hasil penelitian ini akan diuji dengan teknik analisis korelasional yang dibantu menggunakan
program SPSS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah didapatkan data, penulis melakukan serangkaian uji asumsi yang meliputi uji normalitas dan uji
linearitas. Hasil uji normalitas dan uji linearitas inilah yang nantinya dapat menentukan penggunaan
pengujian hipotesis yang digunakan. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang terkumpul
berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05 sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi
tidak normal. Pada penelitian ini digunakan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov yang diketahui
bahwa nilai signifikansi untuk variabel self-esteem sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti
distribusi data tidak normal. Variabel cyberbullying juga menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05
yaitu 0,000 yang berarti distribusi data tidak normal juga. Distribusi data yang tidak normal dapat
disebabkan karena adanya keberadaan nilai ekstream dari beberapa subjek. Terdapat beberapa cara
yang dapat dilakukan jika hasil data yang tidak berdistribusi normal. Data yang tidak berdistribusi normal
dapat di transformasi data agar distribusi data menjadi normal (Pallant, 2011). Transformasi data
disesuaikan dengan bentuk grafik distribusi data. Hasil distribusi data pada penelitian ini berbentuk
moderate positive skewness maka teknik yang disarankan dalam melakukan transformasi data adalah
menggunakan rumus square root. Hasilnya diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel self-esteem
sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti distribusi data tidak normal. Variabel cyberbullying
juga menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 yang berarti distribusi data tetap tidak
normal juga.
Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah kedua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak.
Suatu data dikatakan linear jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05 sedangkan
apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan tidak linear. Berdasarkan uji
linearitas diketahui bahwa nilai signifikansi untuk kedua variabel adalah sebesar 0,020 atau lebih kecil
dari 0,05 maka pada penelitian ini memiliki hubungan yang tidak linear.
Berdasarkan uji normalitas dan uji linearitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa data pada penelitian
ini berdistribusi tidak normal dan memiliki hubungan yang tidak linear. Maka teknik analisis yang
digunakan adalah teknik analisis nonparametrik untuk menguji hubungan kedua variabel. Teknik analisis
nonparametik digunakan karena data tersebut tidak memenuhi syarat statistik parametrik, yaitu
berdistribusi normal dan linear. Uji korelasi yang digunakan adalah korelasi Spearman’s Rank (rho), yang
tidak memerlukan syarat bahwa data harus berdistribusi normal. Hasil uji korelasi dengan menggunakan
teknik Spearman’s Rank (rho) menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,03 > 0,05 maka hipotesis pada
penelitian ini diterima, yang mana terdapat hubungan yang signifikan antara self-esteem dengan
cyberbullying pada remaja pengguna Instagram. Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat juga angka korelasi
yang menunjukkan angka -0,124, yang mana menunjukkan korelasi negatif namun kekuatannya lemah.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat hubungan antara self-esteem dengan cyberbullying pada
remaja pengguna Instagram di Surabaya. Hubungan ini berkorelasi negatif, yang mana semakin rendah
self-esteem maka semakin tinggi cyberbullying yang dilakukan remaja di Instagram dan begitu sebaliknya.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai self-esteem dengan
cyberbullying. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Hinduja dan Pathcin, dihasilkan data bahwa terdapat
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hubungan yang siginifikan antara self-esteem dengan cyberbullying. Pada penelitian tersebut menyatakan
bahwa baik pelaku ataupun korban yang pernah mengalami cyberbullying sama-sama memiliki self-esteem
yang rendah, namun pada sisi korban hubungan ini jauh lebih kuat sedangkan pada sisi pelaku lebih
lemah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang memiliki hubungan lemah pada sisi pelaku
cyberbullying (Patchin & Hinduja, 2010). Selain itu melalui penelitian yang dilakukan oleh Brewer dan
Kerslake, juga menghasilkan hasil yang serupa. Penelitian tersebut tidak hanya melihat hubungan antara
self-esteem dengan cyberbullying saja, namun juga melihat hubungan antara cyberbullying dengan empati.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa self-esteem merupakan prediktor dari individu yang
melakukan cyberbullying. Individu yang memiliki self-esteem rendah yang paling mungkin untuk terlibat
dalam cyberbullying (Brewer & Kerslake, 2015). Self-esteem sendiri merupakan salah faktor yang dapat
dikaitkan dengan prediktor cyberbullying baik dari sisi pelaku, korban, maupun pelaku/korban.
Self-esteem yang berkaitan erat dengan emosi ini berfluktuatif sepanjang hidup individu. Penelitian
terakhir menunjukkan bahwa self-esteem akan tinggi pada masa kanak-kanak, akan menurun pada masa
remaja, dan akan meningkat lagi pada masa dewasa sampai dewasa akhir, di mana self-esteem kembali
menurun (J. Santrock, 2010). Self-esteem yang menurun menggambarkan self-esteem yang rendah.
Menurunnya tingkat self-esteem pada remaja juga dapat terjadi karena masa remaja dapat diibaratkan
sebagai masa storm and stress. Pada masa ini, badai dan stres menyatakan bahwa masa remaja merupakan
masa bergolak yang diwarnai konflik dan perubahan suasana hati (J. W. Santrock, 2013). penurunan selfesteem ini juga dapat disebabkan oleh fenomena top-dog. Fenomena top-dog menggambarkan seorang
siswa yang berubah dari siswa paling tua, paling besar, dan paling kuat di sekolah dasar, menjadi siswa
yang paling muda, paling kecil, dan paling lemah di sekolah menengah pertama (J. W. Santrock, 2013).
Dimana seseorang yang memiliki self-esteem rendah dapat melakukan agresi karena ia berharap dirinya
dihargai dengan melakukan agresi dan ketika ia telah dihargai, ia akan merasa percaya dengan efektifitas
agresi (Papalia, 2014). Remaja yang melakukan agresi belum tentu karena ia marah, namun untuk
menigkatkan self-esteem dirinya. Agresi yang dilakukan ini dapat berbentuk perilaku cyberbullying.
Cyberbullying merupakan perilaku agresi, namun tidak semua agresi adalah cyberbullying (Bayraktar et al.,
2015). Cyberbullying yang dilakukan di media sosial dapat dilakukan secara anonim dan juga tidak ada
otoritas untuk mengawasi percakapan yang berlangsung tanpa henti (Patchin & Hinduja, 2008).
Kenyamanan yang ditawarkan dalam menggunakan media sosial ini membuat seseorang yang memiliki
self-esteem rendah dapat menyamarkan identitas aslinya. Hal ini dapat membuat seseorang melakukan
cyberbullying untuk meningkatkan self-esteemnya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
antara self-etseem dengan perilaku cyberbullying pada remaja pengguna Instagam di Surabaya. Hubungan
ini berarah negatif, yang mana semakin rendah tingkat self-esteem semakin tinggi juga perilaku
cyberbullying dan juga sebaliknya.
Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan membatasi karakteristik subjek yang dibutuhkan dalam
penelitian agar dapat menghasilkan data yang lebih homogen sehingga analisis data akan terfokus pada
karakteristik tertentu sesuai dengan subjek penelitian. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat
membuat skala alat ukur yang lebih baik agar dapat mengukur variabel penelitian dengan tepat. Skala
alat ukur dapat dibuat juga untuk perspektif cyberbullying pada korban dan juga bystander, karena baik
pelaku, korban dan juga bystander memiliki hubungan saling keterikatan.
Saran untuk praktisi psikologi, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkait karakter
yang menyebabkan adanya cyberbullying ditinjau dari kenyamanan yang ditawarkan oleh internet agar
dapat berdampak positif pada individu penggunanya. Praktisi psikologi juga diharapkan dapat membuat
intervensi khusus untuk meningkatkan tingkat self-esteem bagi remaja saat ini yang hidup di era masa
perkembangan teknologi serta membuat intervensi khusus untuk memanfaatkan perkembangan
teknologi dengan penggunaan media sosial yang positif agar dapat mengurangi kasus cyberbullying yang
terus meningkat.
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Saran untuk remaja pengguna Instagram maupun pengguna media sosial lainnya, diharapkan bisa
menggunakan media sosial dengan baik, dimana remaja dapat memanfaatkan media sosial secara positif.
Khususnya pada penggunaan Instagram remaja diharapkan dapat mem-posting foto atau video yang baik
sebagai bentuk aktualisasi diri yang baik pula. Diharapkan remaja pengguna Instagram juga tidak
terpengaruh dengan orang lain yang memberikan komentar buruk atau mem-posting foto maupun video
yang tidak baik, terlebih lagi untuk menjelekkan orang lain.
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