
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada zaman yang serba modern dan canggih ini, kurikulum menuntut para remaja yang 

masih duduk di bangku sekolah untuk lebih aktif dalam pelajaran, sehingga mereka dapat 

mengetahui hal-hal menyangkut materi pembelajaran secara lebih luas sebelum atau sesudah 

guru terangkan di dalam kelas. Kurikulum yang ada tersebut membutuhkan referensi-referensi 

buku, artikel atau jurnal-jurnal yang dapat mendukung kegiatan belajar para siswa. Oleh karena 

itu, untuk memudahkan hal tersebut, siswa menggunakan internet untuk mendapatkan materi-

materi pelajaran yang dapat diikuti dengan mudah.  

Menurut Darma (2009:2) internet adalah singkatan dari Interconnected Network. Pada 

tahun 1972 internet diperkenalkan sebagai media untuk menyebarkan informasi. Internet juga 

didefinisikan sebagai jaringan komputer tanpa batas yang menjadi penghubung pengguna 

komputer satu dengan pengguna komputer yang lainnya dan menghubungkan komputer dari 

sebuah wilayah ke wilayah lain di seluruh pelosok dunia. Beberapa bentuk jaringan yang berbeda 

dapat bertukar informasi melalui perangkat yang disebut protokol TCP/IP (Ramadhan, 2005:1). 

Dengan kemajuan teknologi informasi yang ditawarkan oleh internet ini para remaja 

dapat dengan mudah berselancar mencari informasi, data-data atau materi-materi yang 

berhubungan dengan mata pelajaran yang mereka butuhkan. Kemudahan-kemudahan yang 

didapat dari internet ini secara langsung berdampak pada jumlah pengguna internet dikalangan 

remaja yang kian hari jumlahnya bertambah semakin banyak.   



 

 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh salah satu organisasi internasional yang meneliti 

media sosial yakni We Are Social, terdapat kenaikan pengguna internet di Indonesia selama 

setahun, mulai Januari 2015 sampai Januari 2016, yakni sekitar 15%. Terang saja, tahun ini 

penetrasi pengguna internet menginjak angka 43%, sementara penetrasi tahun lalu masih 28%. 

Sampai pada januari tahun 2016, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII),  pengguna internet di Indonesia telah mencapai 88,1 juta. Dan 48% di 

antaranya merupakan pengguna internet harian.  

Jumlah penggunaan internet di Indonesia mengalami kenaikan, kenaikan jumlah 

pengguna internet tersebut juga berimbas pada pengguna media sosial yang kian banyak. 

Meskipun tak sebanyak kenaikan pengguna internet, pengguna media sosial yang aktif 

bertambah sekitar 10% dari Januari tahun lalu.  

Seperti yang dipaparkan oleh We Are Social (organisasi internasional yang meneliti 

media sosial), ada sekitar 79 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Bila dibandingkan 

dengan keseluruhan jumlah penduduk, ada sekitar 30% penduduk Indonesia yang menjadi 

pengguna aktif media sosial (liputan6.com, diakses 29 April 2016). 

 Banyaknya jumlah pengguna internet ternyata juga mempengaruhi jumlah pengguna 

media sosial. Internet dan media sosial adalah dua hal yang tidak terpisahkan, hal tersebut terjadi 

karena adanya saling keterkaitan diantara internet dan media sosial itu sendiri. Saat seseorang 

menggunakan internet, maka dia dapat mengakses media sosial secara bersamaan. Seperti 

contoh, media sosial yang dapat diakses diantaranya facebook dan twitter. 

Sebagian besar pengguna internet di Indonesia ternyata berusia muda. Berdasarkan hasil 

penelitian Yahoo dan Taylor Nelson Sofres (TNS) menunjukkan bahwa, pengakses terbesar di 

Indonesia adalah mereka yang berusia antara 15-19 tahun. Hasil survei ini menyebutkan bahwa 



 

 

sebanyak 64% adalah anak muda, dari 2.000 responden yang mengikuti survei. Sementara pada 

peringkat kedua ditempati oleh pengguna berusia 20-24 tahun dengan prosentase 27% dan urutan 

terakhir ditempati oleh kisaran usia 45-50 tahun. (kompas.com (penelitian oleh yahoo dan TNS), 

diakses 29 April 2016). 

Hasil survei yang dilakukan oleh Yahoo menunjukan bahwa pengguna internet terbanyak 

di Indonesia adalah dari kalangan remaja berusia 15-19 tahun kemudian disusul oleh pengguna 

berusia 20-24 tahun, hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengguna media sosial 

aktif dikalangan remaja, misalnya pengguna aktif sosial media facebook.  

Social Networking Site (SNS), atau situs jejaring sosial didefinisikan sebagai suatu 

layanan yang memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui dunia 

maya, situs media sosial digunakan sebagai fasilitas bagi individu untuk menjalin hubungan 

dengan individu lainnya yang memungkinkan mereka untuk bersama-sama membangun atau 

memperluas media sosial mereka, menunjukkan koneksi seseorang dan memperlihatkan 

hubungan yang ada antar penggunanya. Situs media sosial memungkinkan penggunanya untuk 

mendefinisikan profil secara online, terhubung dengan individu lain dalam jaringan sosial dunia 

maya, dapat secara cepat melakukan pemberitahuan tentang suatu kegiatan (notification), dan 

melakukan pengaturan privasi. Pola interaksi dalam situs media sosial seperti Facebook, Twitter, 

Path, dan Instagram memiliki fungsi menghubungkan individu dengan lingkungan sosialnya. 

(Boyd & Ellison, 2007; Gotta, 2008; Beer, 2008, dalam Dashgupta, 2010). 

 Pada kenyataannya, saat ini media sosial memang telah menjadi salah satu wadah bagi 

pengguna satu untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya. Penggunaan media sosial sebagai 

salah satu wadah dalam melakukan interaksi sosial ini, tentu karena ditunjang oleh berbagai fitur 



 

 

yang tersedia di media sosial tersebut sehingga memudahkan penggunnya untuk berbagi segala 

aktivitas dengan teman-temannya di media sosial sehingga tercipta interaksi sosial. 

 Interaksi sosial adalah proses sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau 

kelompok. Interaksi sosial melibatkan tindakan saling merespons perilaku seorang individu 

terhadap individu lain, dan untuk selanjutnya saling mempengaruhi satu sama lain (Rahman, 

2011:35). 

 Kaitannya interaksi sosial dengan media sosial sesuai dengan definisi yang dijelaskan 

oleh M. Taufiq Rahman, proses sosial yang melibatkan dua inividu atau lebih dalam media sosial 

dapat ditunjukan dengan cara seorang individu membagikan status mengenai aktivitasnya dalam 

kehidupan sehari-hari ke dalam akun media sosial miliknya sehingga semua orang atau pengguna 

sosial media lainnya dapat melihat hal tersebut dan memberikan respons berbentuk like atau 

komentar yang ditulis pada kolom komentar yang tersedia.   

Media sosial juga didefinisikan sebagai jaringan pertemanan yang dilengkapi dengan 

beragam fitur bagi penggunanya sehingga dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Pada saat 

ini media sosial seperti tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama 

remaja. Di zaman  modern seperti sekarang ini, media sosial seolah dijadikan sebagai alat untuk 

menunjukan eksistensi dari penggunanya.  

Davis, Flett, & Besser (2002) menyebutkan bahwa semakin tinggi intensitas seseorang 

mengungkapkan informasi pribadi secara online, yang dicirikan dari penggunaan situs media 

sosial yang berlebihan, maka semakin tinggi pula penggunaan internet bermasalah yang mereka 

alami. Karakteristik internet yang tidak menghadirkan kontak fisik dikombinasikan dengan 

komunikasi tekstual pada situs jejaring sosial dapat dengan cepat mengubah batasan pada diri 

seseorang menjadi lebih terbuka pada pihak lain yang belum dikenal dengan baik, mereka 



 

 

merasa bahwa mereka telah berbagi pikiran yang sama dengan orang lain yang mereka temui di 

internet melalui media sosial. 

 Ketika berinteraksi melalui komunikasi tekstual dalam ruang lingkup online seseorang 

dapat berpikir lebih jauh dari apa yang sebenarnya mereka hadapi atau mereka peroleh, ini 

merupakan pengaruh faktor kognitif dimana hal ini dapat berdampak pada kondisi diri remaja 

lebih merasa diterima dalam lingkungan online, sehingga remaja mengalami penggunaan internet 

bermasalah yang dicirikan melalui keinginan yang tinggi untuk melakukan komunikasi dalam 

bentuk tekstual melalui interaksi sosial dalam situs jejaring sosial. 

Perkembangan dalam dunia komunikasi menciptakan pengaruh yang sangat besar bagi 

perkembangan sosial dan peradaban manusia. Keberadaan media sosial dapat menimbulkan 

dampak positif dan juga dampak negatif pada masyarakat, khususnya remaja. Dampak positif 

media sosial adalah memperluas jaringan pertemanan, sebagai media penyebaran informasi dan 

sarana untuk mengembangkan keterampilan, sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah 

bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia berarti mengintimidasi atau mengganggu orang yang 

lemah baik, secara individu ataupun berkelompok.  

Menurut Kim dalam Adilla (2009:57) bullying dapat dilakukan secara verbal, psikologis 

dan fisik. Untuk kasus bullying yang dilakukan melalui media sosial, adalah bullying yang 

dilakukan dengan cara verbal dan psikologis. Karena bullying di media sosial terjadi dengan cara 

memanfaatkan fitur yang ada pada media sosial tersebut, sehingga pelakunya tidak melakukan 

tindakan bullying secara langsung atau bertemu secara langsung dengan korbannya.   

Sebagian besar dari kita hanya menggetahui bullying yang dilakukan secara langsung 

atau bertemu langsung dengan target (sebutan untuk seorang korban) bullying menggunakan 

kontak fisik maupun verbal. Namun sekarang ini, bullying tidak hanya terjadi dikehidupan nyata 



 

 

saja, bullying sekarang juga terjadi di dunia maya internet atau cyber. Bullying yang terjadi di 

internet atau cyber disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying sama dengan bullying yang 

terjadi pada umumnya, yaitu sama-sama mengintimidasi ataupun mengganggu orang yang 

lemah, cyberbullying ini pada umumnya banyak terjadi di media sosial. Perbedaan antara 

Cyberbullying dengan bullying adalah tempat di mana seorang pembully atau mobbing (julukan 

untuk satu kelompok pem-bully) melakukan intimidasi, ancaman, pelecehan, dan lain-lain 

terhadap target.  

Cyberbullying adalah kejadian ketika seorang anak atau remaja diejek, dihina, 

diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media maya, teknologi digital 

atau telepon seluler. Cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 

tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Apabila salah satu pihak yang terlibat (atau 

keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai 

cybercrime atau cyberstalking (sering juga disebut cyber harassment) (Potret-Online.Com, 26 

April 2016). Namun, apabila anak tersebut belum mencapai 18 tahun, maka hal ini termasuk 

dalam perkara anak nakal.  

Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak menyebutkan 

bahwa, orang yang dalam perkara anak nakal adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun 

tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. 

Penggunaan media sosial yang berlebihan memang memberikan dampak negatif terhadap 

penggunanya, dari mulai yang biasa-biasa sampai pada tingkat yang lebih parah yakni, ada rasa 

ketergantungan terhadap media sosial. Ketergantungan disini memiliki arti, bahwa remaja 

merasa tidak puas menjalani kehidupannya di dunia nyata apabila tidak membagikan segala 

kegiatannya di dunia nyata ke dalam situs media sosialnya. Ekspos yang berlebihan di media 



 

 

sosial atau dunia maya, menimbulkan polemik tersendiri terhadap penggunanya. Salah satunya 

memicu adanya tindakan bullying di media sosial (cyberbullying). 

Para peneliti melakukan analisis terhadap 4.500 remaja, dan anak-anak menyatakan 

memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dari kelompok lain yang hanya dipukuli atau diejek 

(inet.detik.com, 26 April 2016). Bentuk-bentuk cyberbullying yang banyak terjadi seperti, 

menghina seseorang, dan membajak account seseorang dengan mengganti password. 

Bullying yang dilakukan di media sosial ini adalah dalam bentuk verbal atau kata-kata 

yang di ungkapkan melalui tulisan yang ditujukan terhadap targetnya. Sesuai dengan hasil 

analisis yang dilakukan terhadap 4500 remaja, bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya 

tindakan bullying secara verbal jauh lebih bahaya dari pada bullying dengan cara melukai fisik 

targetnya. Hal ini dikarekan bullying secara verbal lebih kepada menyakiti psikis dari korbannya, 

terlebih apabila korban tersebut masih berusia remaja, maka hal ini dapat mengganggu 

perkembangan sosialnya. Misalnya, kurangnya rasa percaya diri dan rasa trauma untuk terlibat 

dalam kehidupan sosialnya. 

SMAN 1 Kasokandel merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di 

Kabupaten Majalengka, lebih tepatnya di Jalan Desa Kasokandel Timur No.65 Kecamatan 

Kasokandel Kabupaten Majalengka. Sekolah yang sekarang memiliki jumlah siswa sebanyak 

450 orang ini didirikan pada tahun 1984. Belakangan, di sekolah tersebut ada salah satu siswinya 

yang diketahui tengah hamil. Sedangkan siswi tersebut tentu saja belum menikah, karena remaja 

yang tercatat masih menjadi siswa Sekolah Menengah Atas belum diperbolehkan untuk menikah. 

Tentu saja hal ini menjadi masalah yang sangat serius untuk pihak sekolah, dan pihak sekolah 

tentu tidak ingin nama baik dari sekolahnya menjadi tercoreng karena perbuatan salah satu 

siswinya tersebut. Oleh karena itu pihak sekolah mengambil keputusan tegas dengan 



 

 

mengeluarkan siswi yang tengah hamil tersebut. Berita mengenai siswi yang hamil ini pun telah 

diketahui oleh siswa-siswi lain yang ada disekolah dan tidak sedikit dari mereka yang menilai 

negatif dan memberikan komentar sinis kepada siswi yang tengah hamil tersebut. Bukan hal 

yang aneh apabila setiap berita mengenai apapun itu akan dengan sangat cepat tersebar 

dilingkungan sekolah. Selain menjadi perbincangan hangat dilingkungan sekolah, hal ini ternyata 

juga menjadi pembicaraan hangat di media sosial facebook siswa-siswi Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kasokandel, dan hal tersebut juga tentu samapai ke telinga siswi yang telah dikeluarkan 

oleh pihak sekolah karena tengah hamil tersebut. Merasa dirinya tengah menjadi bahan 

pembicaraan hangat dan mendapatkan komentar negatif di media sosial oleh teman-temannya, 

siswi ini akhirnya memutuskan untuk menutup akun media sosial facebook miliknya. Bisa jadi ia 

melakukan hal tersebut karena merasa tidak tahan atas sikap teman-temannya yang seperti 

menunjukan sikap tidak suka terhadap apa yang dialami olehnya. Apabila sudah sampai seperti 

itu, hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk bullying yang dilakukan di media 

sosial (cyberbullying), karena perilaku dari teman-temannya yang bersikap seolah 

mengintimidasi remaja yang hamil tersebut.  

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berusaha untuk melihat 

bagaimana pengaruh dari pola interaksi remaja yang dilakukan melalui media sosial terhadap 

tindakan bullying yang akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup banyak terjadi di kalangan 

remaja Indonesia. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan, karena melalui penelitian ini akan 

dihasilkan sesuatu yang memberikan informasi atau gambaran tentang bagaimana pola interaksi 

remaja melalui media sosial di kalangan remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 

Kasokandel, Kabupaten Majalengka, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada orang tua 

dan Institusi Pendidikan sekaligus dapat digunakan sebagai kontribusi untuk membuat kebijakan 



 

 

yang mengarahkan secara positif pada kalangan remaja tingkat Sekolah Menengah Atas dalam 

menggunakan dan memanfaatkan media sosial secara bijak. Upaya tersebut diharapkan dapat 

mereduksi efek negatif dan meningkatkan pemanfaatan media sosial yang positif. 

 

2.1 Indentifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka ditemukan berbagai masalah yang terjadi 

dalam pola interaksi remaja melalui media sosialdi SMAN 1 Kasokandel, diantaranya adalah: 

1. Banyak remaja yang menganggap bahwa eksistensinya di media sosial sangatlah penting 

sehingga mereka sangat sensitif terhadap hal yang berkaitan dengan segala aspek yang 

berhubungan dengan akun media sosial miliknya. 

2. Sebagian besar dari remaja mengaku tidak pernah perhatian ataupun arahan dari orang 

tuanya mengenai penggunaan media sosial. 

3. Besarnya keinginan dari remaja untuk terlihat lebih menonjol diantara teman-temannya 

yang ada dalam akun media sosial seperti, facebook, twitter, path, dan instagram dan hal 

tersebut seringkali mendapat komentar beragam dari pengguna lain baik itu yang memuji 

ataupun justru yang mencela. 

4. Seringkali remaja merasa terpancing emosi ketika melihat komentar negatif yang 

diberikan oleh pengguna media sosial lain sehingga menyebabkan terjadi saling mencela 

pada kolom komentar tersebut atau yang sekarang disebut dengan cyberbullying. 

5. Banyak remaja yang meluapkan amarahnya di media sosial sehinga hal tersebut 

menimbulkan berbagai komentar dari pengguna sosial media lain seperti cyberbullying. 

6. Masih banyak remaja yang belum bisa memanfaatkan adanya media sosial dengan baik.  

 



 

 

3.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas maka penulis mencoba merumuskan beberapa 

masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan, yaitu: 

1. Bagaimana pola interaksi remaja di SMAN 1 Kasokandel dengan orang lain melalui 

media sosial? 

2. Bagaimana remaja di SMAN 1 Kasokandel menyikapi tindakan bullying di media sosial? 

3. Bagaimana pengaruh pola interaksi remaja di SMAN 1 Kasokandel melalui media sosial 

terhadap tindakan bullying? 

 

 

4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pola interaksi remaja SMAN 1 Kasokandel di media sosial. 

2. Untuk mengetahui sikap remaja di SMAN 1 Kasokandel mengenai tindakan bullying di 

media sosial. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pola interaksi remaja SMAN 1 Kasokandel melalui media 

sosial terhadap tindakan bullying. 

 

5.1 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini memiliki dua kegunaan diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoritis 



 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada para remaja sebagai 

sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang 

peneliti kemukakan. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi remaja khususnya 

di SMAN 1 Kasokandel Kabupaten Majalengka, bahwa tindakan bullying dapat dihindari dengan 

cara: 

a. Remaja menggunakan media sosial untuk hal yang lebih bermanfaat. 

b. Media sosial digunakan sebagai sarana bertukar ataupun berbagi informasi mengenai 

pendidikan. 

c. Remaja menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak berlebihan. 

 

6.1 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini berusaha mengkaji tentang pengaruh pola interaksi remaja melalui media 

sosial terhadap tindakan bullying kajian di SMAN 1 Kasokandel Kabupaten Majalengka. 

Interaksi sosial adalah suatu proses sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau 

kelompok. Interaksi sosial melibatkan tindakan saling merespons perilaku seorang individu 

terhadap individu lain, dan selanjutnya saling mempengaruhi satu sama lain (M. Taufiq Rahman, 

2011:35). 

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (coorperation), persaingan 

(competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Suatu 

pertikaian mungkin mendapatakan satu penyelesaian, mungkin penyelesaian tersebut hanya akan 

diterima untuk sementara waktu, yang dinamakan akomodasi (accomodation). Keempat bentuk 



 

 

pokok dari interaksi sosial tersebut tidak merupakan suatu kontinuitas, dalam arti bahwa 

interaksi itu dimulai dengan adanya kerja sama yang kemudian berubah menjadi persaingan serta 

memuncak menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada tahap akomodasi (Soekanto, 2012: 

64).  

Dalam interaksi sosial terdapat proses disasosiatif yang mengarah pada proses oposisi. 

Salah satu bentuk dari proses disasosiatif tersebut adalah pertentangan atau persaingan (conflict). 

Konflik atau pertentangan adalah keadaan saling mengancam, menghancurkan, menetralisir, 

melukai dan bahkan saling melenyapkan diantara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat 

melibatkan perorangan atau kelompok, permusuhan terjadi apabila suatu pihak menghalangi 

pihak yang lain melakukan kegiatan tertentu. 

Bullying termasuk ke dalam salah satu proses disasosiatif yang berbentuk konflik. 

Bullying dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja 

dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu 

terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah 

penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematik (Gerald, 2012:72). 

Remaja sangat rentan menjadi pelaku ataupun korban bullying. Hal ini dikarenakan usia 

remaja merupakan pengguna sosial media terbanyak di Indonesia. Pesatnya perkembangan sosial 

media membuat remaja semakin tertarik untuk menggunakan berbagai macam sosial media yang 

dapat mereka akses seperti, facebook, twitter, path, dan instagram. Dengan beragamnya jenis 

media sosial yang digunakan, remaja menjadi semakin sering berinteraksi baik dengan teman-

temannya di dunia nyata ataupun teman yang mereka kenal dari dunia maya menggunakan media 

sosial. Seperti dua mata pisau, adanya media sosial ini memberikan banyak dampak positif dan 

negatif yang salah satu dari dampak negatif itu adalah cyberbullying. 



 

 

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk bullying. Hanya saja pada cyberbullying ini 

caranya dilakukan melalui teknologi internet ataupun media sosial. Bentuk-bentuk cyberbullying 

yang banyak terjadi seperti mengganti foto account seseorang, menghina seseorang, dan 

membajak account seseorang dengan mengganti password. Cyberbullying bukan kekerasan yang 

bisa membuat orang terluka fisik akibat pukulan atau hantaman yang dilakukan oleh seseorang, 

cyberbullying lebih kepada kekerasan yang menuju kepada psikis seseorang, sehingga orang 

tersebut menjadi malu dan tersudutkan. Adapun bagan kerangka pikir penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari paradigma penelitian di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:  

 

 

 

TINDAKAN BULLYING 

 (Y) 

POLA INTERAKSI 

(X) 

BULLYING 

PROSES 

ASOSIATIF 

PROSES 

DISOSIATIF 

PENGARUH INTERAKSI TERHADAP 

TINDAKAN BULLYING 

INTERAKSI 

SOSIAL 



 

 

 

7.1 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan dugaan (conjectural) tentang hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang telah 

dirumuskan. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan (declarative) dan 

menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain (Nasehudin, 2012: 88).  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Diduga terdapat  suatu Pengaruh 

Pola Interaksi Remaja di SMA Negeri 1 Kasokandel melalui Media Sosial terhadap Tindakan 

Bullying”. 

 


