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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan 

dengan Internet dalam segala bidang seperti e-banking, e-commerce, e-government,e-

education dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang lumrah. Bahkan apabila 

masyarakat terutama yang hidup di kota besar tidak  tersentuhan dengan persoalan 

teknologi informasi dapat dipandang terbelakang atau ”Gaptek”. Internet telah 

menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace  yaitu sebuah dunia komunikasi 

berbasis computer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak 

langsung dan tidak nyata). 

Perkembangan teknologi media yang semakin hari semakin meningkat baik 

teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. 

Tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak 

manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat 

melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan e-banking, e-commerce juga 

membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa 

mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga 

bukan hal yang sulit dengan adanya e-library dan banyak lagi kemudahan yang 

didapatkan dengan perkembangan teknologi media seperti Internet. Tentunya, tidak 

dapat dipungkiri bahwa teknologi Internet membawa dampak negatif yang tidak kalah 

banyak dengan manfaat yang ada. Dalam penggunaan internet yang di luar kendali 
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pengawasan orang tua bisa saja menyebabkan beberapa kasus kejahatan dalam internet 

yang lebih dikenal dengan istilah cybercrime, ada begitu banyak ancaman yang 

mengintai. Salah satu ancaman para penjelajah dunia maya adalah cyberbullying  

Cyberbullying  merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada 

orang lain dengan cara mengirim atau memposting materi yang dapat merusak 

kredibilitas, menghina atau melakukan serangan social dalam berbagai bentuk dengan 

memanfaatkan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya. Medianya 

bisa berupa SMS, e-mail, status di facebook, twitter, path, Path dan sebagainya, baik 

yang melalui komputer ataupun ponsel. Sebagai mana yang sudah di ketahui media-

media yang menjadi tempat berakarnya cyberbullying   sangat familiar dengan remaja 

pada saat dan tentu saja remaja itu juga yang menjadi sasaran kejahatan ini.  

Cyberbullying lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena 

si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya. 

Mereka bisa mengatakan hal-hal yang buruk dan dengan mudah mengintimidasi 

korbannya karena mereka berada di belakang layar komputer atau menatap layar 

telelpon seluler tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkan pada diri korban. 

Peristiwa cyberbullying juga tidak mudah diidentifikasikan orang lain, seperti orang 

tua atau guru karena tidak jarang anak-anak remaja ini juga mempunyai kode-kode 

berupa singkatan kata atau emoticon internet yang tidak dapat dimengerti selain oleh 

mereka sendiri. Harus diwaspadai bahwa kasus cyberbullying ini seperti gunung 

es.Korban sendiri lebih sering malas mengaku. Ini karena bila mereka mengaku 

biasanya akses mereka akan internet (maupun HP) akan dibatasi. Korban juga 

terkadang malas mengaku karena sulitnya mencari pelaku cyber bullying atau 
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membuktikan bahwa si pelaku benar-benar bersalah.Ini menyebabkan munculnya 

kondisi gunung es tadi. Tujuannya adalah untuk mengganggu, 

mengancam,mempermalukan, menghina,mengucilkan secara sosial, atau merusak 

reputasi orang lain. 

Cyberbully merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada 

orang lain dengan cara mengirim atau memposting materi yang dapat merusak 

kredibilitas, menghina atau melakukan serangan sosial dalam berbagai bentuk. 

Serangan dilakukan dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital, bisa berupa 

SMS, e-mail, Facebook, Twitter, Path, Path, chatroom dan sebagainya. 

Cyberbully, seperti yang kita ketahui adalah tindakan yang tidak 

menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk memojokkan, 

menjatuhkan pamor, mencemarkan nama baik, atau sekedar untuk membuat korban 

tertekan secara mental. Dengan semakin maraknya jejaring sosial, maka media untuk 

melakukan cyberbully pun semakin terbuka luas. Pelaku umumnya merasa bully jenis 

ini lebih aman, karena tidak perlu melihat secara langsung dampak yang diderita 

korban. 

Ini bukan hal baru sebenarnya di dunia maya. Sejak jejaring sosial marak 

digunakan tahun 2004, kasus cyber bullying mulai bermunculan. Seperti halnya 

pembajakan akun twitter pejabat pemerintahan Indonesia yang sering mencuat di 

media massa. Dan kasus terbaru yang masih fresh merupakan pembajakan akun Path 

salah satu personil duo serigala yang mengupload foto setengah telanjang personilnya.  

Responden dalam penelitian ini yaitu anak Ilmu Komunikasi angkatan 2013 

Universitas Muhammadiyah Malang. Hal ini ditujukan kepada mahasiswa yang pada 



4 

 

dasarnya memasuki usia remaja. Para remaja inilah yang aktif-aktifnya menggunakan 

sosial media. Karena keunikan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, Sehingga 

peneliti melakukan penelitian mengenai “Motif - Motif Penggunaan Path sebagai 

Media Cyberbully (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2013)”. 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan, peneliti akan 

merumuskan permasalahan yang akan diteliti dengan menitik beratkan pada Motif-

motif apa sajakah yang mendorong pengguna Path untuk melakukan tindakan 

cyberbully dan juga untuk mengetahui seberapa besar motif mereka dibalik sebuah 

cyberbully diantara motif-motif lainnya. 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif –motif apa saja yang 

mendorong pengguna Path untuk melakukan tindakan cyberbully.  

 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a.    Memberikan konstribusi untuk perkembangan studi komunikasi. 

b. Menjadikan refrensi penelitian dimasa mendatang terhadap media komunikasi 

dan informasi. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan serta masukan bagi 

pengguna sosial media dan juga sebagai bahan evaluasi pengguna sosial media 

terhadap tindakan cyberbully. 

 

E. Batas Penelitian 

Batas responden Penelitian ini terfokus pada mahasiswa jurusan ilmu komunikasi 

angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 

 

 

 

 


