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BAB I: PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Banyak yang berubah di era kemajuan teknologi saat ini. Mulai dari cara kita 

belajar, bekerja, bahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Banyak teknologi telah 

dikembangkan untuk memudahkan kehidupan manusia, salah satunya adalah 

bidang informasi. Perubahan teknologi dan informasi yang begitu pesat telah 

membawa banyak perubahan bagi peradaban manusia [1], seperti halnya media 

sosial, yang kini sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. 

Jumlah pengguna media sosial yang diambil dari Datareportal tercatat 4,48 miliar 

di seluruh dunia atau 56,8% dari populasi dunia pada Januari 2021, sedangkan 

jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2021 terdapat 170 juta 

orang atau 61,8% dari total populasi [2]. 

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia mengalami peningkatan 

yang sangat pesat. Menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), 

penggunaan internet tertinggi terjadi pada usia 13 hingga 18 tahun. Seseorang yang 

berusia di bawah 30 tahun dapat terhubung ke Internet 24 jam dalam sehari dan 

tidak dapat hidup tanpa ponsel [3]. Meskipun teknologi dan informasi telah 

berkembang cukup pesat, namun masih banyak kasus kejahatan dunia maya yang 

menimpa penggunanya. Maraknya kejahatan yang terjadi di dunia maya sendiri 

menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi di Indonesia hanya diterima 

secara mentah-mentah oleh masyarakat, banyak yang menyalahgunakan teknologi 

dan informasi seperti di media sosial [4]. Salah satu kejahatan yang ada di dunia 

maya adalah cyberbullying yang semakin marak terjadi baik di dunia maupun di 

Indonesia. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi yang menggunakan alat 

komunikasi elektronik untuk menjatuhkan orang lain, menipu, mengungkapkan 

informasi pribadi korban kepada publik, membuat korban dijauhi oleh teman, dan 

berbagai serangan terbuka lainnya [5]. Cyberbullying mengacu pada pelecehan 

yang terjadi melalui pesan singkat, email, Twitter, Facebook, Instagram atau 

melalui gambar atau pesan yang dikirim melalui ponsel [5]. Sedangkan menurut 
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UNICEF, cyberbullying adalah perundungan atau bullying dengan menggunakan 

teknologi digital, yang sering terjadi di media sosial, platform chat, platform game, 

dan ponsel [6]. Dari berbagai interpretasi cyberbullying, dapat disimpulkan bahwa 

cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti dan 

mempermalukan orang lain, yang dilakukan melalui internet atau jejaring sosial.  

Dampak dari cyberbullying dapat memberikan efek jangka panjang pada 

korban, seperti depresi, kesedihan berkepanjangan, frustasi, dan hilangnya 

kepercayaan diri. Bahkan pada saat kondisi mental yang lemah dapat menyebabkan 

kegagalan di sekolah, hingga bunuh diri. Cyberbullying sendiri dapat merusak jiwa 

dan kondisi psikologis seseorang [1]. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia tahun 2019 melaporkan bahwa 49% pengguna internet di 

Indonesia pernah mengalami cyberbullying di media sosial, dari 49% di antaranya, 

31,6% dibiarkan tanpa tindak lanjut, sedangkan hanya 3,6% kasus yang dapat 

diselesaikan melalui jalur hukum [7]. Penelitian UNICEF pada tahun 2018 

menemukan bahwa sebanyak 50% dari 42 remaja di Indonesia mengalami 

cyberbullying. Beberapa tindakan yang dilakukan adalah mengunggah data pribadi 

orang lain, menguntit atau stalker (penguntitan di dunia maya mengakibatkan 

penguntitan di dunia nyata), balas dendam berupa penyebaran foto atau video untuk 

tujuan balas dendam disertai dengan tindakan intimidasi dan pemerasan [8]. 

Menurut Menteri Kooordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(PMK) Muhadjir Effendy, menyebutkan bahwa sebanyak 45% remaja di Indonesia 

berusia 12 sampai 21 tahun mengalami perundungan di dunia maya (cyberbullying). 

Data tersebut diambil dari penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2020 [9]. 

Menurut UNESCO dan Science Daily, remaja rentan terhadap efek negatif dari 

internet, termasuk cyberbullying. Efek pada korban cyberbullying dua kali lebih 

rentan untuk menyakiti diri sendiri dan bahkan sampai melakukan  bunuh diri [5]. 

Potensi cyberbullying di kalangan anak muda disebabkan oleh tingginya frekuensi 

penggunaan jejaring sosial, kurangnya pengetahuan dan edukasi tentang 

cyberbullying, serta pengalaman sebagai korban bullying [10]. Di Indonesia banyak 

orang termasuk orang tua tidak mengetahui ketika anaknya menjadi korban 

cyberbullying karena anak-anak dan remaja tidak berani mengungkapkannya 
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kepada orang tua [10]. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-

kanak menuju masa dewasa, fase remaja merupakan fase dimana seseorang aktif 

untuk mencari tahu, berpikir kritis dan menikmati pengalaman dan hal-hal baru. 

Istilah remaja merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang secara biologis 

berusia antara 12 sampai 21 tahun [10]. 

 Tingginya kasus cyberbullying ini menyebabkan perlunya edukasi lebih 

tentang cyberbullying di kalangan remaja, guna menambah pengetahuan dan 

mengurangi kasus cyberbullying itu sendiri. Edukasi cyberbullying pernah 

dilakukan dalam bentuk literasi digital kepada remaja, kegiatan edukasi 

cyberbullying tersebut hanya berfokus pada pengenalan cyberbullying dan 

pencegahan cyberbullying menggunakan metode seminar atau ceramah [11]. 

Edukasi cyberbullying juga diajarkan oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (KEMKOMINFO) pada tahun 2020, kegiatan edukasi tersebut 

dilakukan melalui metode seminar online pada saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

[12]. Kegiatan edukasi dengan menggunakan metode konvensional tersebut 

memiliki banyak kekurangan, seperti siswa mudah lupa atas materi yang 

disampaikan, pembelajaran lebih monoton, proses penyerapan pengetahuan kurang 

dikarenakan bertumpu pada satu arah, dan kurang memberi ruang bagi para siswa 

untuk mengembangkan kreativitas [13].  

Edukasi cyberbullying yang sudah dilakukan kepada para remaja masih 

memiliki banyak kekurangan dalam metode penyampaian, hanya terbatas pada 

metode seminar atau ceramah. Diperlukan sebuah media pembelajaran 

cyberbullying yang interaktif dalam metode penyampaianya, edukasi tersebut dapat 

dikemas dengan metode gamifikasi. Gamifikasi adalah penggunaan elemen game 

dalam konteks non-game untuk membuat aktivitas lebih menyenangkan dan juga 

untuk meningkatkan motivasi. Metode gamifikasi banyak digunakan untuk 

memotivasi seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan guna meningkatkan 

produktivitas seseorang. Dalam dunia pendidikan, gamifikasi digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk mendorong siswa belajar, memperoleh poin untuk 

mencapai prestasi dengan memecahkan pertanyaan atau tantangan yang diajukan 

oleh gurunya [14]. Dikutip dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
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(2018) yang menyebutkan bahwa gamifikasi sangat cocok digunakan dalam proses 

belajar mengajar, karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan juga dapat 

mengubah perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar [15].  

Materi tentang cyberbullying sangat cocok jika cara penyampaiannya 

menggunakan metode gamifikasi dan juga diberikan secara visual karena dapat 

memotivasi seseorang untuk mempelajari materi tersebut. Selain menggunakan 

metode gamifikasi, penggunaan media lain seperti tulisan, gambar dan video juga 

dapat diterapkan. Hasil belajar menggunakan metode gamifikasi dan penggunaan 

video dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk mempelajari suatu materi. 

Selanjutnya, penggunaan metode gamifikasi dan penggunaan video dalam 

pembelajaran mengakibatkan peningkatan akses grafis pada platform pembelajaran 

[16]. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis merancang sebuah 

aplikasi media pembelajaran tentang cyberbullying dengan menggunakan metode 

gamifikasi dan sarana lain berupa teks, gambar atau video berupa animasi, yang 

penyampaian materinya menggunakan website. Pemilihan website sebagai media 

pembelajaran karena terbukti penggunaan website pembelajaran dengan 

menggunakan metode gamifikasi menunjukan bahwa pembelajaran lebih interaktif 

dan efisien [17]. Selain itu, melakukan evaluasi terhadap rancangan media 

pembelajaran tersebut dengan menggunakan metode System Usability Scale (SUS). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diketahui 

permasalahan bahwa metode pembelajaran cyberbullying yang diberikan kepada 

remaja belum interaktif dalam cara penyampaiannya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Merancang aplikasi website media pembelajaran cyberbullying 

interaktif dengan memanfaatkan gamifikasi dan media visual. 

2. Mengevaluasi rancangan aplikasi website media pembelajaran 

cyberbullying dengan menggunakan System Usability Scale (SUS). 
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1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka untuk 

mewujudkan penelitian yang sesuai dengan masalah yang ada diperoleh batasan-

batasan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran tersebut ditujukan untuk para remaja dengan 

rentang usia 12-21 tahun. 

2. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi hanya 

menggunakan metode gamifikasi dan menggunakan media lain berupa 

tulisan, gambar, dan juga video. 

3. Perancangan aplikasi media pembelajaran meliputi user persona, 

skenario pengguna, UML, dan prototype yang dibuat dengan 

menggunakan application Figma. 

4. Data materi rancangan aplikasi media pembelajaran diambil dari 

wawancara dengan psikolog bernama Mahanani, M.Psi dari Biro 

Psikologi Dinamis dan hasil diskusi dengan tenaga pengajar. 

5. Evaluasi sistem dengan menggunakan System Usability Scale (SUS) 

terhadap prototype media pembelajaran. 

6. Prototype media pembelajaran cyberbullying materinya terbatas pada 

UI/UX. 

7. Penelitian hanya sampai tahap merancang sebuah aplikasi website 

pembelajaran, dan mengevaluasi usability dari rancangan aplikasi 

website pembelajaran tersebut. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah maka 

dapat diketahui manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis, dapat menyediakan rancangan aplikasi media 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh usia remaja untuk belajar 

mengenai cyberbullying.    

2. Manfaat teoritis, sebagai pengetahuan untuk penelitian selanjutnya 

mengenai perancangan sebuah media pembelajaran dengan 
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menggunakan metode gamifikasi dan media visual sebagai cara 

penyampaian materinya.  


