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Abstract 

The use of Internet has changed the paradigm of how human communicate to each 

other, especially on social media. Indonesia as one of the highest Facebook users 

in the world made significant consequence specifically for teenagers. The trend of 

using Facebook by teenagers has created negative impact that is the rise of 

cyberbullying. Meanwhile, Facebook has also become the highest site that 

teenagers conduct cyberbullying act on internet (knowthenet.org). 

 

According to Juvonen (2008), cyberbullying can significantly influence the life of 

teenagers and it can be a huge burden as it can happen for long period of time. In 

cyberbullying, there are cyber bully and cyber victim as individuals involved and 

also messages as the reference of cyberbullying behaviors. To observe and analyze 

cyberbullying behavior in Facebook, the author applies content analysis method 

and performs observation to sample of cyberbullying experiences from four 

individuals who have been cyber victims through Facebook. 

 

This research aims to analyze and describe the characteristics of the cyber bully 

and cyber victim, as well as how the cyber bully conveys their messages and how 

the cyber victim reacts to the cyberbullying messages on Facebook. The relevant 

theory how the bully created the message is using the message design logic 

(O’Keefe, 1988). On the other side, how the victims received bullying messages is 

seen by theory of message reception (Hall, 2002). Moreover, this research also 

analyzes certain types of cyberbullying behavior performed by the cyber bully. 

 

The result of the analysis shows that cyberbullying behaviours really happened 

among teenagers. According to the analysis, characterictic of the cyber bullies are 

someone aggressive and intimidative. Otherwise, the victims are passive and 

defensive person. Based on the analysis, the type of cyberbullying messages consist 

of negative called-name, slammed opinion, threatened physical harm and 

underestimate opinion to the victims. 

 

Keywords: cyberbullying, communication, teenager, Facebook, message 

production, message reception, new media, computer mediated communication, 

cyber media, internet behaviour  



 

 2 

Pendahuluan 

Penggunaan medium internet pada era komunikasi digital telah merubah 

pandangan pola komunikasi manusia yang telah dilakukan selama berabad-abad 

(Boyd, 2012). Oetomo (2007) mengatakan internet telah merubah pola kehidupan 

sehari-hari manusia, karena melalui internet bumi seakan menjadi desa kecil yang 

tidak pernah tidur dan semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi 

internet. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Markplus Insight (www.the-

marketeers.com) per tahun 2013 dan data resmi Kemenkominfo per tahun 2014, 

pengguna internet di Indonesia mencapai 75,57 juta orang dan telah mencapai 82 

juta orang dimana hampir 50% penggunanya adalah remaja berusia 15-22 tahun. 

Markplus Insight menguatkan bahwa sosial media adalah situs yang peling 

sering oleh pengguna internet di Indonesia. Situs jejaring sosial adalah suatu media 

atau saran untuk berbagi data atau informasi personal, di mana dalam beberapa situs 

jejaring sosial terbuka untuk semua orang, dan ada pula yang dibatasi oleh rentang 

umur tertentu (Mann B. L., 2008). Facebook sebagai sosial media terbesar saat ini 

menempatkan posisi Indonesia sebagai pengguna Facebook ketiga terbesar sedunia. 

Melihat perkembangan era informasi internet saat ini, usia remaja adalah usia 

dominan yang sering mengakses internet, khususnya Facebook. 

Peran remaja tidak bisa dilepaskan dari internet, termasuk di dalamnya sosial 

media. Tidak seperti orang dewasa yang pada umumnya sudah mampu mem-filter 

hal-hal baik ataupun buruk dari internet, remaja sebagai salah satu pengguna 

internet justru sebaliknya. Selain belum mampu memilah aktivitas internet yang 

bermanfaat, mereka juga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial 

mereka tanpa mempertimbangkan terlebih dulu efek positif atau negatif yang akan 

diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu (Qomariyah, 2011). Juvonen 

(2008) mengungkapkan bahwa berkembangnya penggunaan teknologi komunikasi 

khususnya pada remaja, dunia maya menjadi wadah baru yang beresiko bagi aksi 

kekerasan. Efek negatif dalam berinternet yang akhirnya menimbulkan perilaku 

kekerasan pada dunia maya disebut dengan cyberbullying. 

Cyberbullying dalam dunia maya berpengaruh besar pada kehidupan remaja, 

dalam hal ini Willard (2004) dalam Juvonen (2008) menyatakan tidak ada jalan 

http://www.the-marketeers.com/
http://www.the-marketeers.com/
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keluar dalam cyberbullying (no escape). Juvonen (2008) juga menjelaskan para 

remaja enggan memberitahu orang tua mereka mengenai insiden-insiden online 

yang terjadi pada mereka disebabkan mereka tidak mau orang tua membatasi 

kegiatan online mereka. Oleh karena itu, Juvonen berkesimpulan cyberbullying bisa 

menjadi beban bagi para remaja karena dapat terjadi untuk waktu yang lama. 

Tindakan cyberbullying pada internet khususnya pada media sosial tidak 

mengarah kepada perempuan saja atau laki-laki saja, dengan kata lain cyberbullying 

tidak mengenal jenis kelamin (gender). Juvonen (2008) dan Patchin & Hinduja 

(2012) menyatakan bahwa cyberbullying tidak mengenal jenis kelamin. Dalam 

pemaparan Lindfors et al (2012), beberapa penelitian menunjukan keseimbangan 

dalam hal siapa yang menjadi korban cyberbullying baik laki-laki maupun 

perempuan. 

Menurut Patchin & Hinduja (2012), seseorang yang menjadi korban 

cyberbullying adalah seseorang yang juga menjadi korban bully di sekolah. Adapun 

para pelaku cyberbullying adalah orang-orang yang cenderung agresif dan sering 

melanggar aturan (Ybarra & Mitchell, 2007, dalam Hinduja & Patchin 2012). 

Menurut Ayunintgyas (2013), perilaku cyberbullying di Indonesia sebenarnya 

adalah masalah baru seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Belum 

banyak penelitian yang memfokuskan diri untuk mengangkat masalah ini sehingga 

kasus cyberbullying ini juga tidak dapat terungkap kepermukaan seluruhnya, 

padahal dampak kaus ini cukup berbahaya. Dampak cyberbullying hampir sama 

dengan bullying tradisonal bahkan dampaknya bisa lebih dari tradisional bullying 

(Ayunintgyas, 2013).  

Facebook telah menjadi bagian dari gaya hidup, karena gaya hidup diciptakan 

dari aktifitas rutin setiap orang (Reyns, 2010). Withall (dalam Sheldon, 2008), 

mengungkapkan bahwa murid-murid menjadikan Facebook sebagai Social Bible 

atau menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang penting untuk mencari 

informasi dan berhubungan dengan teman-teman sekelas, orang yang ditaksir, 

teman yang sudah lama mereka tidak temui, hingga orang yang baru mereka kenal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh www.knowthenet.org.uk per 

terhadap 2000 responden remaja yang aktif menggunakan internet per 2013, 

http://www.knowthenet.org.uk/
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Facebook menjadi medium pionir untuk melakukan tindakan cyberbullying. Dalam 

hasil penelitiannya, Facebook menempati posisi tertinggi dalam aksi cyberbullying 

sebesar 87%. Menurut hasil penelitian tersebut, 49% remaja diketahui menjadi 

korban bully pada dunia nyata sedangkan 65% dari mereka adalah korban dari 

cyberbullying.  

Dalam kasus cyberbullying pada Facebook, komunikator adalah pelaku 

cyberbullying dan komunikan adalah korban cyberbullying. Pesan dalam kasus 

cyberbullying adalah interaksi teks antara dua belah pihak. Teks dalam sosial media 

Facebook dapat dikirimkan melalui pesan personal, komentar maupun status. Pesan 

inilah yang menjadi dominan dalam perilaku cyberbullying yang dilakukan remaja 

di Facebook. Pesan menjadi medium utama dalam mengirimkan serangan verbal 

pelaku terhadap korban. 

Komunikator mempunyai cara sendiri dalam mengdekode pesan dan tiap 

komunikator berbeda dalam mengemas pesan. Begitu juga dengan komunikan 

mempunyai cara sendiri dalam bereaksi terhadap pesan. Tiap komunikator juga 

berbeda dalam menggunakan kata-kata dalam pesannya sehingga membentuk 

kategori cyberbullying yang berbeda satu sama lain.  

Penelitian ini difokuskan pada level teks secara mendalam. Teks dilihat 

berdasarkan individu yang terlibat, yaitu pelaku dan korban. Teks kemudian 

dianalisis dengan membagi karakteristik dari pelaku dan korban yang dilihat dari 

pola komunikasi mereka pada komentar Facebook. Pada teks yang dikemas pelaku, 

penulis membagi teks tersebut ke dalam jenis-jenis cyberbullying berdasarkan 

kategori. Penulis kemudian melihat bagaimana pelaku memproduksi pesan 

terhadap korban. Pada sisi korban, penulis melihat bagaimana korban menerima 

pesan yang dikirimkan pelaku 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pesan 

yang di utarakan pelaku kepada korban pada akun Facebook. Peneliti merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana karakteristik pelaku sebagai komunikator pada pesan yang terdapat 

di jejaring sosial Facebook dapat terkonstruksi sebagai cyberbullying? 

2. Bagaimana karakteristik korban sebagai komunikan pada pesan yang terdapat 

di jejaring sosial Facebook dapat terkonstruksi sebagai cyberbullying? 

3. Bagaimana pesan yang dikirimkan komunikator dapat dikategorikan 

berdasarkan jenis cyberbullying? 

4. Bagaiman komunikator memproduksi pesan cyberbullying? 

5. Bagaimana komunikan menerima pesan cyberbullying? 

 

Kerangka Teori 

1. Produksi Pesan dan Penerimaan Pesan dalam Komunikasi 

Komunikasi (West, R. & Lynn Turner, 2009) adalah proses sosial di mana 

individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan 

mengintrepretasikan makna dalam lingkungan mereka. Dalam penelitian ini, teori 

komunikasi yang digunakan dalam pengaplikasiannya terhadap analisis adalah 

produksi pesan dan penerimaan pesan. 

Produksi pesan didasarkan pada kecenderungan seseorang dalam 

memanajemen tujuannya untuk kepentingan sampainya tujuan melalui pesan yang 

dipilihnya. B.J. O’Keefe dan Delia menyatakan bahwa pesan berbasis diri lebih 

kompleks dalam tindakannya karena mereka menentukan tujuan yang beragam. 

O’Keefe menggunakan term logika desain pesan yang menyatakan bahwa setiap 

orang mempunyai alur pikiran berbeda yang digunakan dalam mengurus tujuan-

tujuan yang saling bertentangan. 

O’Keefe menunjukkan tiga logika dasar desain pesan, yaitu ekspresif, 

konvensional, dan retoris. Logika ekspresif memperlakukan komunikasi sebagai 

suatu model ekspresi diri, sifat pesannya terbuka dan reaktif secara alami, sedikit 

memperhatikan keinginan orang lain. Logika ekspresif misalnya bisa ditemukan 

pada saat kita sedang marah. Logika konvensional memandang komunikasi sebagai 

permainan yang dilakukan secara teratur. Komunikasi dilakukan sebagai proses 

ekspresi berdasarkan aturan dan norma yang diterima bersama, maka komunikasi 
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berlangsung sopan dan tertib. Logika retoris memandang komunkasi sebagai suatu 

cara mengubah aturan melalui negosiasi. 

Konsep penerimaan pesan digunakan sesuai dengan konteks penelitian 

karena setiap orang memiliki pemaknaan berbeda-beda terhadap suatu pesan yang 

bergantung pada pengalamannya. Dalam penelitian ini, teks yang dimaksud adalah 

segala bentuk informasi di Facebook yang mengandung cyberbullying yang 

diutarakan oleh komunikator, seperti komentar dan status. Penerimaan pesan ini 

dikhususkan bagi komunikan yaitu korban dalam mengdekode pesan.  

Model encoding-decoding terfokus pada hubungan antara pesan media yang 

dikonstruksikan oleh produsen dan interpretasi pesan atau decoding oleh khalayak. 

Kedua proses ini sangat berhubungan karena menyangkut teks media yang sama. 

Namun, hasil decoding yang diterima komunikan belum tentu sama dengan apa 

yang diinginkan oleh komunikator pada saat encoding (Croteau & Hayness, 1997 

dalam Hall, 1973). 

Menurut Stuart Hall, ada tiga bentuk pemaknaan atau hubungan antara 

penulis dengan pembaca dan bagaimana pesan itu dibaca (Eriyanto, 2001).  

1) Pemaknaan dominan (dominant hegemonic posisition), yaitu tidak ada 

perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca sehingga pembaca 

mengiyakan apa yang dikatakan penulis. 

2) Pemaknaan yang dinegosiasikan (negotiated code position). Posisi ini terjadi 

ketika kode yang disampaikan penulis dibaca oleh khalayak dengan 

kepercayaan dan keyakinannya, tapi ia kompromikan dengan kode yang 

disediakan oleh penulis. 

3) Pemaknaan oposisi (opposition code position). Posisi ini terjadi ketika 

pembaca menandakan secara berbeda atau secara bersebrangan dengan apa 

yang disampaikan oleh penulis. 

 

2. Computer Meditiated Communication (CMC) dan Social Network Site 

(SNS) 

Dalam penelitian ini pesan-pesan yang mengnadung cyberbullying dimediasi 

oleh komputer, dalam hal ini Facebook. Karakteristik yang dimiliki jejaring sosial 
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berbeda dengan media tradisional, sehingga membuat perilaku cyberbullying yang 

dimediasi oleh jejaring sosial memiliki karakter yang berbeda pula dengan 

komunikasi tatap muka (face to face). Dalam komunikasi tatap muka komunikan 

dapat melihat ekpresi dan gesture, mendengarkan tone suara, dan merasakan 

berbagai komunikasi non verbal lainnya. Namun, dalam CMC komunikan tidak 

saling bertatap muka dan bentuk komunikasi melalui pesan pribadi atau chat yang 

berbeda dengan komunikasi tatap muka membuat CMC menjadi konsep utama 

dalam penelitian ini. 

Dalam Social Networking Sites (SNS), Byod (2002) mengungkapkan hal 

yang membuat situs jejaring sosial menjadi unik adalah bukan saja kemampuannya 

untuk membuat users berkenalan dengan orang-orang asing, tetapi juga bagaimana 

jejaring sosial mampu memperlihatkan bagaimana jaringan sosial seseorang. SNS 

banyak diantara user yang menggunakannya bukan untuk memperluas 

networkingnya dengan bertemu orang-orang baru, melainkan mencari orang-orang 

yang ada dalam jaringan pertemanan nyata yang telah ia bangun sebelumnya. Situs 

jejaring sosial memiliki karakteristik yang unik yang memungkinkan setiap 

anggotanya berhubungan satu sama lain.   

Walaupun pada umumnya remaja tidak ingin berteman di suatu SNS 

(contohnya: Facebook) dengan orang yang memusuhi mereka di dunia nyata, 

remaja masih menerima bullying di dunia virtual. Hal ini dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor berikut:   

a. Walau anak tidak ingin berteman dengan musuhnya di dunia nyata, namun ada 

yang pada akhirnya terpaksa untuk menerima permintaan pertemanan (adding 

friends) dari orang tersebut atau menerima permintaan pertemanan dari 

kelompok bermain orang yang memusuhinya di dunia nyata. Hal ini dapat 

terjadi karena adanya kekuatan yang tidak seimbang, dimana anak tidak dapat 

menolak ataupun melindungi dirinya sendiri (Kowalski & Limber, 2007). 

b. Kemungkinan lainnya adalah adanya beberapa pengalaman bullying baru 

terjadi saat anak mempunyai akun Facebook, dan kemungkinan dilakukan oleh 

anak yang tadinya tidak memiliki masalah dengan korban. Karena kebanyakan 

online bullying adalah suatu yang dilakukan ketika sudah ada hubungan yang 
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bersifat face-to-face atau bertatap muka, artinya, korban juga sebelumnya 

sudah mengenal pelaku dalam dunia nyata (Kowalski & Limber, 2007). 

 

3. Remaja 

Remaja merupakan periode perkembangan antara masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa.  Transisi dari tahap yang satu menuju tahap yang selanjutnya bersifat 

gradual dan tidak pasti, tetapi meskipun jarak waktunya tidak selalu sama pada 

setiap orang, pada akhirnya sebagian besar remaja akan tumbuh menjadi orang 

dewasa yang matang.   

 

4. Cyberbullying 

Menurut Hertz (2008), cyberbullying adalah bentuk penindasan atau 

kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-

kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau berkomentar 

agresif yang dilakukan melalui media-media seperti email, chat room, pesan instan, 

website (termasuk blog) atau pesan singkat (SMS). Hinduja & Patchin (2009), dan 

Smith, dkk (2008) mengadaptasi definisi bullying dari Olweus, yaitu cyberbullying 

adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan 

perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan 

eletronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu.  

Menurut Kowalski dan Limber (2007), ada tiga hal yang membedakan 

tradisional bullying dengan cyberbullying. Pertama, tradisional bullying merupakan 

tindakan yang dilakukan secara langsung bertatap muka (face-to-face), namun 

cyberbullying tidak. Pelaku menggunakan internet dan teknologi sebagai media, 

sehingga pelaku tidak harus bertemu muka dengan korbannya dan pelaku juga tidak 

dapat melihat reaksi emosi korban. Kedua, dalam cyberbullying, pelaku tidak dapat 

menyerang secara fisik, namun lebih kepada psikis sang korban. Terakhir, tidak 

seperti tradisional bullying, cyberbullying dapat muncul kapan saja dan secara cepat 

dapat menyebarkan berita buruk mengenai korbannya dengan bantuan teknologi 

internet. 
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Cyberbullying terdiri dari dua individu yang terlibat, yaitu pelaku (the bully) 

dan korban (the victim). Pelaku adalah seseorang yang secara langsung melakukan 

agresi baik fisik, verbal atau psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk 

menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan pada orang lain pada cybermedia 

(Hernandika, 2012). Sedangkan korban adalah seseorang yang menjadi sasaran atau 

target dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku pada cybermedia. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan metode analisis 

isi. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui media sosial 

Facebook dengan orang-orang yang terkoneksi dengan peneliti. Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling sebagai acuan sampel penelitian. 

Individu yang adalah empat orang individu yang menjadi teman pada Facebook 

peneliti. Dalam metode analisis isi, dilakukan kategorisasi terhadap pesan yang 

diteliti sebagai berikut. 

Kategorisasi Analisis Penelitian 
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Sajian dan Analisis Data 

1. Pelaku Cyberbullying 

Berbeda pada bullying konvensional dimana pelaku dapat berupa subjek 

tunggal yang melakukan agresi terhadap korban, pada media sosial khususnya 

Facebook, pelaku dapat dicirikan menjadi dua yaitu pelaku utama dan pelaku 

pembantu. Pelaku utama adalah seseorang yang memicu maupun memulai pertama 

kali penindasan terhadap seseorang. Pada Facebook, pelaku utama dapat dilihat 

pada bentuk postingan yang menjadi pemicu utama baik berupa status maupun 

kiriman gambar yang bertujuan mengejek atau menghina, merendahkan, 

menyebarkan gossip atau rumor, mengancam maupun menghancurkan relasi.  

Dalam Facebook, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pembantu 

apabila orang tersebut ikut berperan dalam mengirimkan pesan berunsur 

cyberbullying pada tautan, status maupun gambar yang diberikan pelaku utama 

ditujukan untuk membully objek sasaran yaitu korban. Pelaku pembantu menjadi 

representasi wujud cyberbullying yang nyata dimana mayoritas serangan terhadap 

korban dilakukan oleh pelaku pembantu. Dalam beberapa kasus, pelaku utama juga 

dapat berperan menjadi pelaku pembantu, yaitu turut menyerang korban dengan 

terus mengirimkan pesan cyberbullying pada tautan yang dikirimnya sendiri. 

 

2. Karakteristik Pelaku Cyberbullying 

a. Agresif 

Rigby (2002) menyimpulkan bahwa perilaku agresif adalah tahapan dari 

seseorang berakhir melakukan bullying. Menurutnya, perilaku agresif 

Korban 

Cyberbullying 

(komunikan) 

Karakteristik 

korban 

Jenis kelamin 

korban 

 Korban laki-laki 

 korban Perempuan 

 Pasif 

 Defensif 

Cara menerima 

pesan 

 Dominant-hegemonic 

position 

 Negotiated position 

 Oppositional position 
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merupakan situasi dimana seseorang memperoleh sesuatu dengan 

menggunakan kekuatan namun dominansinya terhadap target atau korban 

merupakan hal yang insidental dan tidak disengaja, sementara bullying 

merupakan situasi akhir yang diinginkan dan dicapai melalui penggunaan 

kekuatan secara bertujuan untuk menyakiti orang lain dan untuk menunjukkan 

dominansi seseorang terhadap orang lain. Dalam penelitian ini, dapat terlihat 

bentuk-bentuk perilaku agresif yang dilakukan pelaku kepada korban, yaitu: 

a) Pelaku mengirimkan komentar atau pesan cyberbullying berulang kali 

(lebih dari satu kali) 

b) Pelaku mengirimkan pesan yang mengandung unsur cyberbullying dengan 

bahasa yang kasar 

c) Pelaku ikut bereaksi menambahkan pesan cyberbullying dari pelaku 

lainnya 

b. Intimidatif 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku intimidatif 

adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak 

lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman. Randall dalam Parsons (2009) 

menyebutkan bahwa intimidatif adalah perilaku agresif yang muncul dari suatu 

maksud yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan kepada orang lain secara 

fisik dan psikologis. Bentuk intimidatif yang ditemukan yaitu: 

a) Mengancam Kebebasan Berinternet 

b) Mengancam Keselamatan 

c) Mendominasi Orang Lain 

 Rentang Waktu Cukup Lama 

 Lahirnya Kelompok Superior 

d) Tidak Berempati Terhadap Perasaan Orang Lain 

 

3. Korban 

Dalam cyberbullying, korban adalah seseorang yang menjadi sasaran atau 

target dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku pada cybermedia. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiawan (2011) berjudul “Dealing with 
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Cyberbullies”, pemicu korban cyberbullying pada anak-anak atau remaja adalah 

mereka yang sering diejek dan dipermalukan karena penampilan mereka, warna 

kulit, keluarga mereka, atau cara mereka bertingkah laku di sekolah. Namun bisa 

juga si korban cyberbullying justru adalah anak yang populer, pintar, dan menonjol 

di sekolah sehingga membuat iri teman sebayanya.  

Berbeda pada pelaku yang memiliki pelaku utama dan pelaku pembantu, pada 

kasus cyberbullying yang diteliti korban adalah subjek tunggal atau perseorangan. 

Dari empat kasus yang diteliti, diketahui 3 korban adalah remaja yang menjadi 

bahan cyberbullying dalam satu peer group, sedangkan 1 korban adalah remaja 

yang di serang dalam fanpage Facebook beranggotakan orang-orang secara 

random. 

 

4. Karakteristik Korban Cyberbullying 

a. Pasif 

Perilaku pasif merupakan gaya komunikasi yang menempatkan hak orang 

lain sebelum menempatkan hak pribadi serta menekan harga diri atau kelayakan 

dirinya. Berdasarkan pengamatan pada seluruh kasus, terdapat dua korban yang 

menunjukan sikap pasif yaitu Tiara dan Ady. 

Pada kasus Tiara, tampak bahwa Tiara memilih untuk tidak mengomentari 

kembali atau melakukan reaksi terhadap serangan cyberbullying yang diarahkan 

kepada dirinya, yaitu penyebaran gambar dengan mukanya yang diedit serta 

komentar yang membuat foto tersebut menjadi lelucon. Pada screenshot kasus 

Tiara dibawah ini terlihat bahwa sikap Tiara ini mengarah pada sikap pasif yaitu 

Tiara memilih untuk menerima perilaku cyberbullying tersebut dengan tidak 

memberikan komentar apapun. 

Selanjutnya pada kasus Ady juga terlihat bahwa Ady memilih untuk tidak 

memberikan komentar apapun terhadap penyebaran foto pribadinya yang 

berujung dengan menghina dirinya. Pada screenshot dua buah foto yang 

disebar, Ady tetap bersikap pasif. Akibat tidak adanya reaksi dari Ady, teman-

temannya pun menuliskan komentar pada foto-foto tersebut dengan muatan 

cyberbullying. 
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b. Defensif 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap korban, sikap 

defensif dipilih korban untuk melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya 

dalam situasi komunikasi ketimbang memahami pesan orang lain. Situasi 

komunikasi disini adalah korban memilih untuk bereaksi terhadap serangan 

cyberbullying, baik itu dalam bentuk menuliskan komentar mengandung emosi 

marah terhadap salah satu pelaku maupun komentar membela diri dengan 

menghina kembali pelaku yang terus menerus menghina korban. 

Berdasarkan pengamatan, terdapat dua korban yang terlihat dalam 

pesannya memilih untuk bersikap defensif, yaitu Halida dan Safitri. Dalam 

kasus Halida, terlihat dalam komentar terhadap fotonya tersebut bahwa pelaku 

utama yang mengunggah foto Halida adalah pelaku yang bernama Devy. 

Halida, dalam komentarnya, menuliskan kata “cukup tau gw i” yaitu berisi 

konteks marah dan penyesalan yang diarahkan kepada Devy karena telah 

mengunggah fotonya tersebut.  

Selanjutnya dalam kasus Safitri, terlihat bahwa Safitri memilih sikap 

defensif mengomentari kembali dengan kalimat sinis kepada para pelaku 

cyberbullying. Pembelaan Safitri terhadap dirinya menunjukkan bahwa Safitri 

tidak terima dengan pernyataan-pernyataan pelaku yang menghina dirinya. 

Safitri merasa bahwa pelaku hanya iri dengan kecantikannya karena banyaknya 

pelaku yang menghina penampilan maupun fisik Safitri. Namun, penggunaan 

kalimat Safitri yang cenderung menimbulkan reaksi negatif terhadap pelaku 

menjadi boomerang kembali bagi Safitri. 

 

5. Jenis-Jenis Cyberbullying 

Dalam penelitian yang dilakukan Price dan Dalgleish (2010) pada 548 remaja 

Australia dan juga didukung oleh penelitan-penelitian lainnya (Patchin, 2009) 

menggarisbawahi bentuk-bentuk cyberbullying yang dilakukan oleh pelaku remaja 

pada media internet. Bentuk-bentuk cyberbullying yang ditemukan antara lain;  

a. Called Name (Pemberian Nama Negatif) 
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Pemberian nama negatif adalah bentuk serangan cyberbullying untuk 

memberi label buruk terhadap korban. Seorang pakar bullying, Sherry Gordon 

(bullying.about.com, 2014) mengemukakan pemberian nama negatif atau yang 

kerap disebut name-calling adalah salah satu bentuk cyberbullying yang paling 

membahayakan. Pemberian nama negatif adalah berbahaya karena memaksa 

untuk mengecap seseorang yang bukan dirinya. Nama-nama negatif yang 

disebutkan dalam aksi cyberbullying terhadap korban antara lain; 

a) Nama hewan: tikus, beruk, monyet, anjing, babi 

b) Nama makhluk halus: kuntilanak, hantu 

c) Panggilan fisik: wajah, badan/keseluruhan fisik 

b. Image of Victim Spread (Penyebaran Foto) 

Dalam ke empat kasus yang diteliti, diketahui pada tiap kasus pelaku 

menampilkan foto pribadi korban yang diunggah kedalam Facebook dan 

dijadikan hinaan secara masif. Image of victim spread menurut Price dan 

Dalgleish (2010) adalah wujud dari ungkapan ekspresi pelaku untuk menghibur 

dirinya maupun orang lain dengan memakai foto korban sebagai objek hiburan. 

Namun, disisi lain Price dan Dalgeish juga mengutarakan bahwa penyebaran 

foto pribadi korban adalah aksi untuk membuat malu korban. 

Bentuk serangan bullying verbal dapat dilihat dari komentar yang ditulis 

pada tiap foto yang di tampilkan. Pada kasus Tiara, terlihat pelaku dengan 

sengaja mengedit foto Tiara dengan memperbesar area wajah dengan tujuan 

untuk memalukan dan menghibur diri pelaku. Pada kasus selanjutnya, foto 

pribadi Safithree yang diunggah oleh Rizqita Ramadhani, Romi Marthin dan 

Cabe Rawit menjadi bahan ejekan dengan komentar yang ditambahkan pada 

foto tersebut. Foto pribadi Safithree tersebut dijadikan konsumsi publik dan 

dihina secara massif, sedangkan dalam kaidah sosial media foto pribadi 

seseorang adalah sebuah privacy yang harus dilindungi. 

Dalam kasus Halida, Devy Ariani pengunggah foto Halida mengibaratkan 

pekerjaan yang sedang dilakukan Halida adalah layaknya seorang pelayan 

dengan memanggil dengan kata pelayan dan mbok-mbok. Dalam foto tersebut, 

Halida terlihat sedang menyetrika pakaian, namun karena komentar Devy yang 
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mengkonotasikan seperti itu, Halida menjadi bahan bullying oleh teman-

temannya pada komentar-komentar selanjutnya. Sementara pada kasus Ady, 

tampak foto yang diunggah oleh Nanang Pramono adalah foto Ady yang tidak 

mengenakan baju dan foto dia memakai seragam sekolah. Tampak normal pada 

kedua foto tersebut pada sosial media. Namun, teman-teman Ady menganggap 

foto tersebut adalah foto yang pas untuk di hina. 

c. Threatened Physical Harm (Mengancam Keselamatan Fisik) 

Cyberbullying juga dapat mengancam keselematan orang lain. Dalam hal 

ini, komentar-komentar yang berisi kata “mati” atau “bunuh” menjadi erat 

kaitannya dengan eksistensi keselataman orang lain pada dunia nyata. Salah 

satu contoh serangan bullying pada Facebook di kasus yang diteliti mengancam 

keselamatan adalah pada kasus Safitri. Dimana terdapat beberapa pelaku 

pembantu yang menuliskan kalimat ancaman yang dapat berpengaruh pada 

keselamatan Safitri. 

d. Opinion Slammed (Pendapat Yang Merendahkan) 

Opini merendahkan adalah pendapat yang ditulis pelaku kepada korban 

untuk menghina keadaan atau penampilan korban. Dalam pengamatan terhadap 

keseluruhan kasus, terdapat komentar-komentar yang bermuatan cyberbullying 

yaitu merendahkan korban. Komentar yang didapat dalam merendahkan 

seseorang terdapat pada kasus Halida dan Safithree. Halida di rendahkan 

pekerjaan yang dilakukan dan dianggap layaknya pembantu rumah tangga. 

Sedangkan Safithree dianggap seorang “Alay” atau anak kampong yang jauh 

dari kehidupan perkotaan yang tercukupi. 

 

6. Cara Individu Berkomunikasi dalam Cyberbullying 

a. Komunikator (Pelaku) 

Komunikator, dalam hal ini pelaku, mewujudkan rasa ketidaksukaan, 

kebencian maupun emosi nya terhadap korban dengan pesan menyudutkan 

korban. Pesan-pesan ini sebenarnya dapat mencerminkan kepribadian pelaku 

berdasarkan tulisan yang dia utarakan di media sosial seperti apa yang 

dikatakan Qualman. O’Keefe (1988) dalam teori nya mengenai komunikasi 
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pesan, menyimpulkan mengenai logika desain pesan (Message Design Logic) 

yang timbul dari bagaimana individu mengkonstruk dan mengemas pesan yang 

terbagi atas tiga logika pesan. 

a) Ekspresif 

Tipe logika pesan ekspresif menekankan pada gagasan akan “bahasa 

adalah medium untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan” (O’Keefe, 1988). 

Pada gagasan tersebut menyatakan bahwa komunikator akan memproduksi 

pesan-pesan yang ‘mengesampingkan’ kondisi mental mereka dan mengasumsi 

bahwa lawan bicara akan melakukan hal yang sama (O’Keefe, 1987 dalam 

Edwards, dkk, 2006).  

Lebih lanjut O’Keefe (1988) menegaskan bahwa komunikasi pada 

dasarnya adalah sebuah proses dimana seseorang mengekspresikan apa yang 

mereka pikirkan atau rasakan sehingga orang lain akan mengetahui apa yang 

orang itu pikirkan atau rasakan. Pada keempat kasus cyberbullying yang diteliti, 

pelaku sebagai komunikator meluapkan ekspresi dalam bentuk sindiran 

maupun hinaan kepada korban secara ekspresif dalam bentuk;  

 Pesan Menggunakan Huruf Kapital: penegasan terhadap hinaan atau 

sindiran dan sebagai kontekstual pendukung 

 Symbol: emoticon tertawa dan emoticon sedih 

 Media gambar untuk mendukung pernyataan: gambar seseorang ‘mau 

muntah’, gambar jari tengah (middle finger), gambar kata “coeg”, dan 

gambar melempar komputer 

b) Konvensional 

Miller (2015) menjabarkan logika desain pesan pada sub pesan 

konvensional ini dengan mengatakan bahwa terdapat unsur kesopanan, 

kepantasan, sesuai dengan norma-norma dimana pesan itu dikemas dan 

ditujukan. Pada kasus cyberbullying, minim ditemukan level kesopanan dari 

seorang pelaku dalam mengirimkan serangan bullying verbal terhadap korban. 

Pelaku seakan spontan dan heroic dalam mengirimkan pesan yang mengandung 

unsur cyberbullying. Namun, ternyata ditemukan beberapa orang yang 
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berprilaku sebaliknya. Orang-orang ini menjadi pihak yang tidak menyerang 

korban namun memberikan pengertian terhadap apa yang sudah dibuat korban. 

 Sejalan dengan aturan social: mengingatkan Safithree 

c) Retoris 

O’Keefe (1988) menjelaskan bentuk logika pesan retoris sebagai 

pandangan bahwa pesan dalam komunikasi adalah “negosiasi dan kreasi berasal 

dari lingkungan sosial dan situasi pribadi.” Maksudnya adalah logika retoris 

memandang komunikasi sebagai suatu cara mengubah aturan melalui negosiasi 

dimana pesan yang dirancang cenderung fleksibel, penuh wawasan dan 

berpusat pada individu. 

O’Keefe (1988) juga melihat logika desain retoris merefleksikan 

pandangan bahwa komunikasi mengabdi pada struktur dan membentuk realitas. 

Dengan demikian, pelaku interaksi retoris menggunakan komunikasi untuk 

menetapkan situasi dalam cara yang akan memfasilitasi pertemuan beragam 

instrumen dan tujuan yang dihadapi. Adapun pesan retoris yang disampaikan 

komunikator adalah komentar panjang yang tidak memberikan kesimpulan 

apapun. 

b. Korban (Komunikan) 

Mengacu pada teori pemaknaan (reception theory) oleh Stuart Hall 

(2002), teori pemaknaan menitikberatkan pada studi tentang makna, produksi 

dan pengalaman khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan teks media. 

Proses ini ditujukan kepada komunikan yang melakukan decoding terhadap 

pesan yang diterima. Merujuk pada teori pemaknaan yang diutarakan Stuart 

Hall (2002), cara komunikan dalam mengdekode pesan dari komunikator terkait 

cyberbullying adalah membagi pesan tersebut ke dalam tiga posisi. 

a) Komunikan menerima pesan apa adanya (dominant-hegemonic position) 

Pada kasus cyberbullying yang diteliti, terdapat dua korban yang 

menerima pesan cyberbullying yang dikirimkan oleh pelaku tanpa 

melakukan penolakan maupun perlawanan, yaitu Tiara Ramadhian dan Ady 

Saputro. Hal ini dapat terlihat dari cuplikan atau screenshot terhadap kasus 
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cyberbullying yang diteliti bahwa mereka tidak menuliskan komentar atau 

status untuk merespon perlakuan cyberbullying tersebut. 

b) Komunikan melakukan negosiasi pesan (negotiated position) 

Pada kasus Safithree, ia tidak tinggal diam terhadap serangan bullying 

yang diarahkan kepadanya. Dalam kolom komentar pada Facebook ACJR, 

Safithree merespon kembali dengan menuliskan komentar yang menurutnya 

tidak sesuai. Menurut Safithree, pelaku-pelaku yang menghina dirinya 

hanyalah iri kepada dia. Namun penggunaan kata-kata seperti “maha 

sempurna”, “sejagat raya”, dan “sembah” dianggap tidak pantas sehingga 

terlihat Safithree hanya ingin bernegosiasi dengan perkataan pelaku. 

c) Komunikan menolak pesan (oppositional position) 

Teori penerimaan pesan (Hall, 2002) menybeutkan bahwa posisi 

korban menolak pesan adalah korban tidak menerima konteks dan maksud 

isi pesan pelaku karena tidak sesuai dengan latar belakang maupun 

pemahaman korban. Dalam kasus Halida, telrihat bahwa Halida tidak 

menyetujui kasus cyberbullying diarahkan kepadanya. Halida menunjuk 

reaksi emosinal yaitu marah dengan salah satu pelaku yang bernama Saidah. 

Arti “cukup tau gue” dimaksudkan adalah Halida kesal dengan perilaku 

Saidah. 

 

Kesimpulan 

Pada penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa remaja yang 

berperan sebagai pelaku memiliki karakteristik agresif dan intimidatif. Sebaliknya, 

pada penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa remaja yang berperan 

sebagai korban memiliki karakteristik pasif dan defensif. Karakteristik pada pelaku 

dan korban ini mencerminkan bahwa cyberbullying memang kerap terjadi 

walaupun tidak disadari oleh kedua belah pihak. 

Pada penelitian yang dilakukan terkait pesan cyberbullying dengan jenis 

cyberbullying meyimpulkan terdapat jenis-jenis cyberbullying yang dilakukan 

pelaku, yaitu pelaku kerap memanggil nama korban dengan panggilan atau sebutan 

negatif, pelaku mengirimkan atau menyebarkan foto pribadi korban sehingga 
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menjadi bahan lelucon oleh teman Facebook korban, pelaku mengancam 

keselamatan korban melalui pesan cyberbullyingnya, serta pelaku juga memberikan 

opini-opini yang merendahkan korban. 

Pada penelitian yang dilakukan pada produksi pesan yang dilakukan oleh 

komunikator (pelaku), disimpulkan bahwa pelaku memproduksi pesan dengan cara 

ekspresif, konvensional dan retoris. Pada cara ekspresif, pelaku menuliskan pesan 

cyberbullying dengan menggunakan huruf capital, simbol (emoticon) serta gambar 

pendukung. Selanjutnya pada cara konvensional, terdapat seseorang yang 

menuliskan pesan dengan tatanan tata krama yang sesuai dengan norma sosial. 

Sedangkan pada cara retoris, terdapat seseorang yang berusaha melerai dan tidak 

ikut campur dalam kasus cyberbullying yang terjadi. 

Pada penelitian yang dilakukan pada penerimaan pesan yang dilakukan oleh 

komunikan (korban), disimpulkan bahwa korban menempatkan posisi penerimaan 

pesan dalam posisi dominan, negosiasi dan oposisi. Pada posisi dominan, peneliti 

melihat korban menerima pada pesan cyberbullying yang diarahkan kepadanya 

sehingga korban mengiyakan pesan-pesan tersebut. Pada posisi negosiasi, terdapat 

korban yang menegosiasi pesan yang diarahkan kepadanya dengan mengomentari 

kembali maksud dari pernyataan pelaku kepadanya karena korban merasa tidak 

terima dengan pernyataan tersebut. Sedangkan pada posisi oposisi,korban yang 

sama sekali tidak menerima pesan yang diarahkan kepadanya, hal ini terlihat dari 

adanya korban yang merasa marah dengan tindakan cyberbullying yang diarahkan 

kepadanya. 
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