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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ruang Lingkup Komunikasi Massa

1. Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan proses menciptakan kesamaan arti antara

media massa dengan khalayak (Baran, S.J, 2011: 7). Komunikasi massa adalah 

bentuk komunikasi yang menggunakan komunikator dan komunikan secara 

massal, berjumlah banyak, terpencar, heterogen dan menimbulkan efek tertentu. 

Selain itu pesan yang disampaikan cenderung terbuka dan mencapai khalayak 

dengan serentak. Bittner (1980) berpendapat bahwa komunikasi massa adalah 

pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. 

Batasan komunikasi massa ini lebih menitikberatkan pada komponen-komponen 

dari komunikasi massa yang mencakup pesan-pesan, dan media massa (seperti 

koran, majalah, TV, radio, dan film), serta khalayak (Bittner, 1980 dalam 

Riswandi, 2009: 103). 

 Definisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli 

komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner dalam Rakhmat, (2009 : 188) 

komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi 

dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam 

masyarakat industri. Sedangkan menurut Rakhmat (Rakhmat, 2009 : 189) 

komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau 

elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Bagi Nebeel Jurdi dalam bukunya Reading in Mass Communication (1983) 
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disebutkan bahwa “in mass communication, there is no face-to-face cantact 

(dalam komunikasi massa, tidak ada tatap muka antar penerima pesan)” (Nurudin, 

2009: 10). 

 

2. Fungsi Komunikasi Massa 

Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan para ahli untuk mengupas 

fungsi-fungsi dari komunikasi massa. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa 

fungsi komunikasi massa secara umum adalah informasi, pendidikan, dan hiburan. 

Menurut Charles R. Wright menyatakan bahwa komunikasi massa berfungsi 

untuk kegiatan penyelidikan (surveillance) dan kegiatan mengkorelasi, yaitu 

menghubungkan satu kejadian dengan fakta yang lain dan menarik kesimpulan, 

selain itu komunikasi massa juga berfungsi sebagai hiburan. Beberapa ahli lain 

berpendapat mengenai fungsi-fungsi dari komunikasi massa, yaitu: 

a. Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) antara lain adalah to inform 

(menginformasikan), to entertain (memberi hiburan), to persuade 

(membujuk), dan transmission of the culture (transmisi budaya), 

b. Dennis McQuail yaitu surveillance (pengawasan), interpretation 

(penafsiran), linkage (pertalian), transmission of value (penyebaran nilai-

nilai), entertainment (hiburan), 

c. John Vivian dalam bukunya  The Media of Mass Communication (1991) 

disebutkan providing information, providing intertainment, helping to 

persuade, dan contributing to social cohesion (mendorong kohesi sosial), 

d. Harold D. Laswell yakni surveillance of the environment (fungsi 

pengawasan), correlation of the part of society in responding to the 
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environment (fungsi korelasi), dan transmission of the social heritage from 

one generation to the next (fungsi pewarisan sosial) (Nurudin, 2009: 63-64). 

Dari sekian banyak fungsi komunikasi massa yang disampaikan oleh para 

ahli, maka penelitian ini lebih cenderung melihat pada aspek fungsi komunikasi 

sebagai penafsiran (interpretation), artinya menafsirkan pesan yang disampaikan 

berbentuk komentar dan opini yang ditujukan pada khalayak, serta dilengkapi 

sudut pandang terhadap  pesan yang disajikan. Pertalian (linkage), artinya dapat 

menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian 

berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 

Penyebaran nilai-nilai, artinya pesan yang disampaikan digunakan untuk 

menyebarkan nilai-nilai tertentu kepada khalayak. Hiburan (entertainment), 

artinya berfungsi sebagai menghibur khalayak. Fungsi mempengaruhi, artinya 

mempengaruhi pembaca untuk mengikuti isi pesan yang disampaikan 

komunikator kepada khalayak. Fungsi informasi, artinya berfungsi sebagai 

penyebaran informasi bagi pembaca. 

 

3. Hubungan antara Komunikasi Massa dengan Media Sosial. 

Proses komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dan 

masyarakat modern sangat berbeda jauh, yang paling mencolok dapat dilihat dari 

perangkat atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi. Kalau dahulu 

hanya mengandalkan komunikasi tatap muka, kini dengan perkembangan 

teknologi komunikasi yang kian pesat, masyarakat dapat mengandalkan peralatan 

atau media komunikasi modern untuk mendukung proses komunikasi. Di era 
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modern seperti saat ini media massa telah menjadi fenomena tersendiri dalam 

proses komunikasi massa. 

Media massa dipandang sebagai media yang memiliki peran sangat penting 

salah satunya adalah alat untuk memperoleh data atau informasi terbaru dan 

menyebarkan informasi tersebut kepada khalayak. Artinya untuk mempermudah 

melakukan penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sangat 

dibutuhkan bantuan dari media massa. Salah satu contoh media massa yang paling 

sering digunakan saat ini adalah media sosial. Pemanfaatan media sosial dalam 

proses komunikasi semakin populer. Hal ini dapat dilihat dari seberapa banyak 

orang yang menggunakan media sosial sebagai media berkomunikasi. Bahkan, 

dengan adanya smartphone yang dilengkapi fitur-fitur yang terhubung dengan 

internet sangan mempermudah pengguna mengakses media sosial dengan cepat, 

mudah di manapun dan kapanpun. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa di era modern seperti saat ini, hubungannya 

antara komunikasi massa dengan media sosial tidak dapat dilepaskan karena 

media sosial sangat mempermudah proses komunikasi yang dilakukan oleh 

komunikan pada komunikator tanpa ada batasan ruang dan waktu. Media 

memberi informasi, menghibur, menyenangkan, kadang mengganggu, 

menggerakkan emosi, menantang, ataupun menghina kepintaran penggunanya. 

Seperti dalam penelitian ini, media sosial sangat berperan dalam proses 

komunikasi. Di mana pengguna atau komunikator menggunakan media sosial 

Ask.fm sebagai media aktivitas cyberbullying yang ada pada Ask.fm Awkarin. 

 
4. Pengertian Media Sosial 

Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media siber atau 

sarana untuk menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam dunia maya. 
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Fuchs (2014) dalam Nasrullah (2015: 11) menyampaikan beberapa pendapat ahli 

mengenai definisi media sosial, yaitu: 

a. Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama 

di antara pengguna yan menghasilkan konten (user-generated content). 

b. Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat 

untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share), 

bekerja sama (to co-orporate) di antara pengguna dan melakukan tindakan 

secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun 

organisasi. 

c. Boyd (2009), media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang 

memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, 

berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. 

Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) di 

mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di 

institusi media massa. 

d. Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media yang memfokuskan 

pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas 

maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai 

medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. 

e. Meike dan Young (2012) mengartikan kata media sosial sebagai 

konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara 

individu (to be shared one-to-one) dan media publik untuk berbagi kepada 

siapa saja tanpa kekhususan individu. 
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5. Jenis-Jenis Media Sosial 

Jenis media sosial bisa berdasarkan model jaringan, karakteristik pengguna, 

sampai berdasarkan pada file atau berkas apa saja yang disebarkan (sharing) di 

antara pengguna. Nasrullah dalam buku Media Sosial (2015: 39-47) membagi 

enam kategori besar jenis media sosial, yaitu: 

a. Social Networking adalah media sosial yang paling populer. Media sosial ini 

memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain secara real time. 

b. Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi. 

c. Microblogging adalah jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna 

untuk menulis dan mempublikasi aktivitas serta pendapatnya, seperti Twitter 

yang menyediakan 140 karakter untuk penggunanya.  

d. Media Sharing merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen, video, audio, 

gambar, dan lainnya. 

e. Social Bookmarking adalah media sosial yang bekerja untuk 

mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita 

secara online. 

f. Wiki merupakan media atau situs web yang secara program memungkinkan 

para penggunan berkolaborasi untuk membangun konten secara bersama. 

Dilihat dari fokus dalam penelitian ini, media sosial Ask.fm termasuk pada 

jenis microblogging karena hanya memfasilitasi pengguna dalam menulis dan 

mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Pada media sosial Ask.fm memiliki 

fitur yang hampir sama dengan Twitter yaitu, kata yang dituliskan dibatasi hanya 
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sebanyak 300 kata saja dan yang membedakan adalah pada media sosial Ask.fm 

lebih memfokuskan kepada tanya jawab. 

 

B. Ask.fm sebagai Media Sosial 

Ask.fm merupakan salah satu media sosial yang cukup terkenal di kalangan 

pengguna internet, khususnya remaja. Ask.fm didirikan dan diluncurkan di Latvia 

pada tanggal 16 Juni 2010, sosial media ini berkembang pesat. Media sosial ini 

sebetulnya bukanlah jejaring sosial yang cocok untuk bernarsis ria seperti 

Facebook, Instagram, Path atau Twitter. Hal ini dikarenakan konsep Ask.fm lebih 

pada “Anda bertanya kami Menjawab”. Pada April 2012 Askfm meluncurkan 

fitur video untuk menjawab pertanyaan dengan cara merekam jawaban tersebut. 

Sebulan kemudian, Ask.fm memperkenalkan fitur baru dengan menyediakan 

pengguna dengan kesempatan untuk menandai pengguna lain dengan 

menempatkan @ diikuti dengan nama pengguna. 

Pada Desember 2012, Ask.fm meluncurkan pengaturan privasi untuk 

menonaktifkan pertanyaan Anonim dan dibulan ini juga, Ask.fm memperkenalkan 

fitur Popular! Yang berfungsi untuk menemukan orang-orang baru yang menarik 

untuk di follow (http://www.suarakita.org/, 30 September 2016 pukul 23.09). 

Adapun kelemahan yang dimiliki media sosial Ask.fm ini adalah fitur anon yang 

dapat mempermudah orang lain mem-bully atau judging tanpa diketahui 

identitasnya, spamming karena banyak mengeluarkan notification dari likes dan 

comments, banyak muncul komen-komen negatif dari orang yang tidak dikenal. 

Sedangkan kelebihan yang disuguhkan dari Ask.fm pun cukup menarik yaitu; 

dapat menambah banyak teman, fitur anon dapat digunakan untuk stalking para 

http://www.suarakita.org/
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fans, fitur-fitur lain yang dihadirkan selalu baru, menarik dan tidak membosankan, 

dan sering mengadakan kontes berhadiah, berupa top teens contest atau art 

contest. Tidak jauh berbeda dengan media sosial lain, Ask.fm memberi fasilitas 

follow pada penggunanya. Pengguna Ask.fm yang terdaftar memang dapat 

melihat jumlah anggota yang mem-follow mereka. 

Namun, pengguna tidak bisa melihat identitas diri siapa yang sedang 

mengikuti mereka. Follower atau pengikut mereka inilah yang dapat mengajukan 

pertanyaan ke anggota Ask.fm yang diikutinya. Pengikut dapat memberikan 

pertanyaan tanpa harus memperlihatkan siapa mereka alias anonim. Bahkan, dulu 

yang bukan pengguna Ask.fm pun bisa ikut bertanya dengan menggunakan fitur 

anonim. Namun baru-baru ini, pada bulan Mei 2015, Ask.fm mempunyai 

kebijakan baru dimana yang bukan pengguna Ask.fm tidak bisa lagi bertanya. 

Sehingga yang bisa bertanya, baik anonim atau tidak, hanya pengguna Ask.fm. 

Anonimitas merupakan kondisi dimana seseorang  menjadi anonim, atau 

tanpa nama. Anonimitas biasanya mengacu pada keadaan identitas pribadi 

seseorang, atau informasi pribadi, yang tidak diketahui publik. Namun, ada 

pendapat yang menyatakan bahwa anonimitas di internet sebenarnya tidak 

mungkin terjadi, karena setiap pengguna internet memiliki IP address yang unik 

di alat elektronik yang digunakan untuk membuka internet (Schwabach 2006). 

Anonimitas juga dapat melindungi kebebasan orang dalam menyampaikan ide-

idenya yang mungkin dapat mengancamnya. 

Namun, anonimitas juga bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan 

kejahatan. Penelitian yang dilakukan oleh Childnet International dalam The Youth 

Internet Governance Forum Project menunjukkan bahwa anonimitas di media 



16 
 

online memang sebenarnya dapat menjadi wadah bagi orang-orang untuk 

bersuara, tapi anonimitas juga memfasilitasi interaksi kejahatan dan kejam karena 

kurangnya akuntabilitas (Global Perspectives on Online Anonymity, 2003 dalam 

penelitian Bella Adilah, 2015: 29). 

 

C. Pengertian Bullying dan Cyberbullying 

Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan melibatkan 

ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Kadang-kadang ketidakseimbangan 

ini melibatkan perbedaan dalam kekuatan fisik pada anak-anak, tetapi sering 

ditandai dengan perbedaan kekuatan sosial atau status. Karena ketidakseimbangan 

ini, seorang anak yang sedang ditindas memiliki waktu yang sulit untuk membela 

dirinya sendiri. Biasanya, intimidasi tidak terjadi hanya sekali atau dua kali, tetapi 

diulang dari waktu ke waktu. Diakui, kadang-kadang cukup sulit bagi orang 

dewasa untuk mengetahui apakah perilaku pada anak-anak telah terjadi berulang 

kali, sebagian anak-anak sangat pandai menyembunyikan bullying dan enggan 

untuk melaporkan intimidasi yang mereka alami (Kowalski, dkk., 2012: 18-19). 

Dikatakan juga oleh Hunter (2012), suatu tindakan dapat dikatakan 

cyberbullying jika sang pengirim memang sengaja ingin menyinggung dan 

menyakiti, dan/atau sang penerima pesan menganggap tindakan itu menyinggung 

dan menyakitinya. Kowalski memaparkan dalam bukunya bahwa Cyberbullying 

didefinisikan sebagai tindakan bullying/intimidasi yang melibatkan penggunaan 

email, instant messaging, website, chatroom, dan apa saja yang berada di dunia 

maya alias internet. Sebenarnya, bullying dan cyberbullying bisa sangat berbahaya 

karena sama-sama mempengaruhi kehidupan nyata korban. Namun, ada beberapa 
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ahli yang menyatakan bahwa tindak cyberbullying bisa lebih berbahaya daripada 

bullying tradisional, karena konsekuensi-konsekuensi penggunaan media baru. 

Yang membedakan cyberbullying dan bullying tradisional dan membuat 

cyberbullying lebih berbahaya adalah karena 3 hal yaitu: 

a. Cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, juga dalam keadaan 

korban yang bagaimana saja, baik saat bersama orang lain atau bahkan 

sedang sendirian. 

b. Pesan cyberbullying bisa dikirimkan secara anonim, dengan sangat cepat 

dan bisa segera menyebar secara viral. 

c. Sulitnya menghapus pesan cyberbullying yang sudah terlanjur terkirim 

(http://www.stopbullying.gov, 30 September 2016 pukul 01.17). 

 

D. Cyberbullying di Media Sosial 

Media sosial, sebagai salah satu bagian dari internet, merupakan tempat 

dimana cyberbullying cukup menjamur. Media sosial memungkinkan orang untuk 

berbagi informasi, ide, gambar dan video dalam komunitas virtual. Aplikasi media 

sosial ada banyak sekali jenisnya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, 

Line, Ask.fm, dan masih banyak lagi. Media sosial berbeda dari media lain yang 

ada di internet. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Internet 

Project (2011) dalam penelitian Bella Adila (2015: 22-23), 95% dari remaja usia 

12-17 telah terhubung di internet dan 80% nya merupakan pengguna media sosial, 

dari penelitian tersebut juga ditemukan bahwa 88% dari remaja pengguna media 

sosial mengaku melihat adanya tindak kekerasan yang terjadi di media sosial. 

http://www.stopbullying.gov/
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Dari tahun 2011 hingga Agustus 2014, KPAI mencatat ada 369 pengaduan 

terkait masalah tersebut. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan di bidang 

pendidikan sebanyak 1.480 kasus. Bullying yang disebut KPAI sebagai bentuk 

kekerasan di sekolah, mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, 

ataupun pungutan liar (http://www.kpai.go.id, 30 September 2016 pukul 01.15). 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa tindak cyberbullying di media sosial 

memang banyak terjadi dan perlu menjadi perhatian yang serius. 

 

E. Analisis Isi 

Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell. Lasswell yang mempelopori 

teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, 

kemudian diberi interpretasi. Barelson (1966) dalam Blake (2005: 169) 

berpendapat tentang analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan 

untuk mendeskripsikan isi komunikasi yang nyata (manifest) secara objektif, 

sistematik, dan kuantitatif. Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan 

budaya serta sistem kepercayaan masyarakat (Kriyantono, 2008: 231). Menurut 

Danielson, analisis isi mengandung 4 kata kunci, yakni: 

a. Isi komunikasi nyata, isi analisis apa adanya dan tidak ada dasar arti dalam 

konteks. 

b. Objektif, kategori yang digunakan untuk menganalisis harus dirumuskan 

secara tepat sehingga setiap orang yang menggunakan (kategori itu) untuk 

menganalisis hal yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. 

http://www.kpai.go.id/
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c. Sistematik, isi yang akan dianalisis harus dipilih secara jelas dan pasti. Jadi 

penelitiannya tidak boleh memilih elemen-elemen yang hanya cocok dengan 

hipotesisnya. 

d. Kuantitatif, hasil penelitiannya dinyatakan dalam bentuk angka, seperti 

dalam bentuk tabel frekuensi distribusi, tabel persamaan (kontingensi), 

koefisien-korelasi, perbandingan (rasio) dan presentase. 

 

F. Teori Uses and Gratification 

Teori Uses and Gratification milik Blumer ini mengatakan bahwa pengguna 

media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 

Pengguna media berusaha mencari sumber media terbaik di dalam usaha 

memenuhi kebutuhannya (Nurudin, 2009: 192). Konsep dasar teori ini menurut 

Katz, Blumer dan Gurevitch adalah meneliti asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau 

sumber-sumber lain, yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan 

(atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuh kebutuhan dan 

akibat-akibat lain, barangkali termasuk juga yang tidak kita inginkan (Rakhmat, 

2001: 205 dalam Kriyantono, 2009: 206). 

Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan 

audiensi mencari, menggunakan dan memberikan tanggapan terhadap isi media 

secara berbeda-beda yang disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang 

berbeda diantara individu audiensi. Teori penggunaan dan kepuasan 

memfokuskan perhatian pada audiensi sebagai konsumen media massa, dan bukan 

pada pesan yang disampaikan. Teori ini menilai bahwa audiensi dalam 
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menggunakan media berorientasi pada tujuan, bersifat aktif sekaligus 

diskriminatif (Morissan, 2013: 507-515). 

Elemen “pola terpaan media yang berlainan” pada teori uses and gratification 

berkaitan dengan media exposure atau terpaan media, karena mengacu pada 

kegiatan menggunakan media. Adapun batasan exposure menurut Shore: 

“Exposure is more complicated than access because its deal not only with what 

a person is within physicaly (range of the particular mess medium) but also 

wether a person is actually expose no message. Exposure is hearing, seeing, 

reading or most generally, experiencing, with at least a minimal amount of 

interest, the mass media message. This exposure might occure at an individual or 

group level” (Shore: 1985: 26 dalam Kriyantono, 2009 : 206). 

Teori ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat media 

massa. Artinya, manusia itu mempunyai otonomi, wewenang untuk 

memperlakukan media. Blumer dan Katz percaya bahwa tidak hanya ada satu 

jalan bagi khalayak untuk menggunakan media. Menurut pendapat teori ini, 

konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat 

media mana) mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan 

berdampak pada dirinya. Teori uses and gratifications ini juga menyatakan bahwa 

media dapat mempunyai pengaruh jahat dalam kehidupan. Memahami interaksi 

orang dengan media melalui pemanfaatan media oleh orang itu (uses) dan 

kepuasan yang diperoleh (gratifications). Gratifikasi yang sifatnya umum antara 

lain pelarian dari rasa khawatir, peredaan rasa kesepian, dukungan emosional, 

perolehan informasi, dan kontak sosial (Nurudin, 2009: 192-193). 

Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana pelaku cyberbullying cenderung 

menggunakan media sosial sebagai pemenuh kepuasan. Orang dengan kebutuhan 
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tinggi untuk aktivasi memiliki gaya hidup yang melibatkan paparan yang lebih 

besar untuk sumber-sumber media informasi urusan publik dibandingkan dengan 

kebutuhan yang lebih rendah untuk aktivasi dan gaya hidup yang kurang 

kosmopolitan. Hasilnya menunjukkan bahwa akar dari penggunaan media yang 

jauh lebih dalam dari yang diyakini sebelumnya. Teori uses and gratifications 

memusatkan perhatian pada kegunaan isi media untuk memperoleh gratifikasi 

atau pemenuhan kebutuhan. 

 

G. Kategorisasi Penelitian 

 
Cyberbullying adalah bagian dari cyber harassment, yang berbeda pada 

cyberbullying yaitu perilaku ini melibatkan anak. Cyberbullying juga memiliki arti 

yang sama dengan bullying namun dengan penambahan detail tertentu. Hinduja 

dan Patrick (2009) dan Smith, dkk (2008) mengadaptasi definisi bullying dari 

Olweus, yaitu cyberbullying adalah perilaku agresif, interns, berulang yang 

dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk 

pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang 

tertentu (Wolak, Mitchell & Finkelhor, 2007 dalam Nurjanah, 2014: 3-4). 

Kategorisasi penelitian dilihat dari jenis-jenis cyberbullying yang disampaikan 

pelaku pada korban melalui media internet menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Price dan Dalgleish (2010) dan didukung oleh penelitian lainnya (Patchin, 

2009) yakni: 

a. Pemberian nama negatif (Called Name) 

Bentuk serangan cyberbullying untuk memberikan label buruk terhadap 

korban. Pemberian nama ini sangat berbahaya karena memaksa untuk mengecap 
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seseorang yang bukan dirinya. Sub kategori dari pemberian nama negatif ini 

adalah nama hewan, panggilan fisik berupa warna kulit/bentuk wajah dan berkata 

kasar. 

b. Penyebaran foto (Image of Victim Spread) 

Menurut Price dan Dalgleish (2010) Image of Victim Speard adalah wujud dari 

ungkapan ekspresi pelaku untuk menghibur dirinya maupun orang lain dengan 

memakai foto korban sebagai objek hiburan. Namun, disisi lain Price dan 

Dalgleish juga mengutarakan bahwa penyebaran foto pribadi korban adalah aksi 

untuk membuat malu korban. Sub kategori pada penyebaran foto yaitu foto aib 

dan foto vulgar. 

c. Mengancam keselamatan fisik (Threatened Physical Harm) 

Cyberbullying juga dapat mengancam keselamatan orang lain. Dalam hal ini, 

komentar atau pertanyaan yang berisi kata “mati” atau “bunuh” menjadi erat 

kaitannya dengan eksistensi keselamatan orang lain di dunia nyata. Sub kategori 

dari mengancam keselamatan fisik terdiri dari bunur diri dan mengganggu atau 

stalking. 

d. Pendapat yang merendahkan (Oponion Slammed) 

Opini merendahkan adalah pendapat yang dituliskan pelaku pada korban untuk 

menghina keadaan atau penampilan korban. Hal ini juga sangat berbahaya apabila 

korban tidak kuat menerima hinaan dari si pelaku. Sub kategori dari pendapat 

merendahkan adalah menghina keadaan dan penyebaran fitnah atau kabar burung. 


