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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Bullying di kalangan remaja masih sering kita jumpai. Masyarakat 

menganggap hal ini sudah biasa karena masa remaja adalah masa dimana remaja 

mencari jati dirinya dan kenakalannya akan hilang sendiri. Apabila dibiarkan, maka 

akan timbul masalah karena dampaknya berpengaruh pada perkembangan jiwa. 

Pelaku bullying bisa berpotensi menjadi pribadi yang sewenang-wenang. Jika hal-

hal ini terus dibiarkan dalam tatanan kehidupan mereka maka akan mengakibatkan 

pelaku tumbuh menjadi pelaku kriminal atau sosok penguasa yang tak punya empati 

terhadap orang lain. Pelaku bullying akan menganggap  bahwa cara penyelesaian 

masalah yang paling baik adalah dengan cara-cara kekerasan atau pelaku 

beranggapan dengan mengintimidasi  orang lain maka akan memenuhi 

keinginannya. Hal ini akan mendorong sifat premanisme yang akan terbawa hingga 

dewasa dan mengakibatkan ketidaknyamanan di masyarakat. 

Perilaku kasar maupun tindakan bullying dapat terjadi karena tidak adanya 

cinta dan  kehangatan dalam keluarga. Akhir-akhir ini kekerasan memang telah 

menjadi bagian dari kehidupan remaja. Kekerasan antar sebaya atau bullying 

merupakan suatu tindak kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan seseorang 

atau kelompok. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk melukai, membuat takut atau 

membuat tertekan seseorang (anak atau siswa) lain yang dianggap lemah, misalnya 

secara fisik lebih lemah, minder dan kurang mempunyai teman, sehingga tidak 

mampu mempertahankan diri. Hal ini terjadi karena masih banyak orang tua yang 

melakukan corporal punishment dan menganggap wajar hal tersebut dengan alasan 

untuk mendisplinkan. Sehingga kurang disadari orang tua yang dilakukan 

sebenarnya adalah bentuk lain dari kekerasan. Misalnya ketika anak melakukan 

kesalahan, orang tua sering kali membentak anak dan mengatakan kata-kata kasar 

serta memukul anak, menerapkan disiplin dan sistem hukuman yang berlebihan, 

yang tidak berusaha berkomunikasi, serta secara keterlaluan memarahi anak-
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anaknya, sehingga anak menganggap cara tersebut adalah benar sehingga anak 

mengaplikasikannya dalam pergaulan. 

Rahman (2004) menyebutkan bentuk aktualisasi sumber oleh seseorang 

terhadap keluarga terwujud dalam bentuk upaya orang tua mendidik putra-putrinya 

dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dikutip anak pembohong umumnya berasal 

dari keluarga yang sering berbohong. Sebab, sebagian besar perilaku anak 

dipengaruhi oleh pengalamannya dirumah. Bila sebuah keluarga hidup damai dan 

tenang, maka diluar rumah, seluruh keluarga tersebut akan terbentuk oleh 

kebiasaaanya hidup damai dan tenang. Sebaliknya, keluarga yang broken home dan 

penuh dengan konflik akan mempengaruhi pola interaksinya di luar rumah. 

Bullying adalah suatu bentuk agresi dimana terdapat kekuatan yang tidak 

seimbang antara pelaku dan korban. Pelaku selalu mempunyai kekuatan yang lebih 

dari pada korbannya. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal dan psikologis. 

Bullying dapat terjadi secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

(bersembunyi dibalik orang lain). Contoh tindakan bullying secara langsung adalah 

memukul dan memaki orang. Sedangkan contoh tindakan bullying secara tidak 

langsung adalah pengucilan dan gossip (Papler & Craig.2000).  

Jika selama ini kita hanya tahu banyak terjadinya kasus bullying pada remaja, 

bukan tidak mungkin semua itu berawal dari masa kanak-kanak. Salah satu hal yang 

perlu diteliti lebih lanjut juga adalah latar belakang keluarga. Penting untuk dilihat 

darimana anak-anak tersebut belajar bullying tersebut. Harus dilihat apakah keluarga 

mereka harmonis, atau sering bertengkar, kemudian juga penting untuk dilihat anak 

tersebut merupakan anak ke berapa dari berapa bersaudara, bagaimana interaksi 

anak-anak tersebut dengan kakak atau adiknya dan sifat anak itu sendiri. 

Terjadinya kekerasan antar sebaya semakin menguat mengingat adanya 

faktor pubertas dan krisis identitas, yang normal terjadi pada perkembangan remaja. 

Dalam rangka mencari identitas dan ingin eksis, biasanya remaja lalu gemar 

membentuk geng. Geng remaja sebenarnya sangat normal dan bisa berdampak 

positif, namun jika orientasi geng kemudian ’menyimpang’ hal ini kemudian 

menimbulkan banyak masalah. Dari relasi antar sebaya juga ditemukan bahwa 

beberapa remaja menjadi pelaku bullying karena ’balas dendam’ atas perlakuan 
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penolakan dan kekerasan yang pernah dialami sebelumnya (misalnya pada saat 

masih SD atau anak-anak).  

Berbicara mengenai kekerasan anak, ditemukan bahwa anak bisa menjadi 

subjek/pelaku maupun objek kekerasan. Anak sebagai pelaku kekerasan/subjek, 

biasanya disebabkan ia memiliki pengalaman sebagai objek kekerasan itu sendiri. 

Anak berperilaku seperti itu sebagai bagian dari imitasi atupun pengekspresian 

pengalaman-pengalaman mereka, entah itu disadari ataupun tidak. Kekerasan pada 

anak tergantung pada pola asuh dan pola perlakuan orang tua terhadap anak. Pola 

asuh anak juga sangat mempengaruhi kepribadian anak. Pola asuh ini menentukan 

bagaimana anak berinteraksi dengan orangtuanya. Hurlock (1998 : 30), membagi 

pola asuh menjadi tiga: yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokrasi, dan pola asuh 

permisif. Perlakuan orang tua ataupun pengasuh kepada anak sangat mempengaruhi 

kepribadian anak. Masa kanak-kanak adalah masa dimana anak menunjukkan 

ekspresi dan eksistensinya sebagai seorang manusia yang utuh. Kegagalan dalam 

masa ini, menurut Freud (Sumadi,2011), akan terpendam dan menjadi pengalaman 

bawah sadar anak, yang menjadikan pengalaman anak sebagai referensi dalam 

menjadi hidupnya. 

Pada tanggal 24 Oktober 2011 (dalam berita Metrotvnews.com, Jakarta). 

Adanya tindak kekerasan di salah satu Sekolah Dasar di Bekasi yang dilakukan oleh 

dua siswi kelas 3 SD. Saat itu, usai pulang sekolah BM (siswi kelas 1 SD di sekolah 

yang sama) yang sedang bermain ayunan sambil menunggu kakaknya di kelas lima 

didatangi VA (siswi kelas 3 SD). VA kemudian membawa BM ke kamar mandi dan 

melakukan tindak kekerasan terhadap BM. 

Beberapa sekolah di Malang ditemukan adanya kasus bullying dari tingkat 

sekolah dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kasus-kasus ini jarang 

menguak ke permukaan karena guru, orangtua, bahkan siswa belum memiliki 

kesadaran tentang bullying. Beberapa kalangan masyarakat menganggap bullying 

adalah sesuatu yang wajar yang pasti terjadi dalam fase kehidupan, sehingga ini 

menjadi kebiasaan turun-temurun. Pada bulan Agustus 2008, salah satu SMA di 

Malang terdeteksi adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswi kelas XII  

terhadap teman sekelasnya sendiri, dan ini menyeruak ke media massa. Tak 
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berselang lama, pada bulan November 2008 kasus serupa terulang kembali dengan 

kasus bullying yang terjadi di SMU lain di Malang oleh geng siswi sekolah tersebut. 

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1999), faktor terpenting yang 

menyebabkan terjadinya tindakan bullying adalah kurang berperannya fungsi 

keluarga yaitu fungsi perlindungan, sosialisasi, dan afeksi. Fungsi perlindungan 

adalah keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis dan psikologis bagi 

seluruh anggotanya. Sedangkan fungsi sosialisasi adalah semua masyarakat 

tergantung terutama pada keluarga bagi sosialisasi anak-anak ke alam dewasa yang 

dapat berfungsi di dalam masyarakat itu. Lain halnya dengan fungsi afeksi yang 

menjadi faktor terpenting, fungsi afeksi adalah keluarga mampu memberikan 

kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kasih sayang.  

Aksi bullying (melakukan kekerasan baik fisik maupun mental) tidak hanya 

terjadi di sekolah. Dalam sebuah keluarga aksi bullying juga kerap di lakukan anak 

terhadap saudara-saudaranya. Di rumah, anak tengah sering melakukan bullying. Dr 

Alexandra Skew peneliti Institute for Social and Economic Research (ISER) dari 

University of Essex seperti dilansir dailymail, Senin (27/6/2011) mengatakan, ada 

anggapan bahwa anak sulung yang paling sering melakukan bullying kepada adik-

adiknya karena dia paling kuat dan besar. Tapi kenyataannya anak-anak tengah lah 

yang paling sering melakukan kekerasan dan menggertak saudara-saudaranya. Dr 

Skew mengatakan anak tengah melakukan bullying karena mereka bersaing untuk 

mencari perhatian dari orangtuanya yang cenderung memperhatikan si sulung dan si 

bungsu. Anak tengah melakukan bullying dengan menggunakan barang-barang 

mainan, berlaku kasar atau menggertak saudara-saudaranya. 

VOA Islam ( 2011, Juli) menjelaskan bullying terhadap saudara atau dapat 

juga disebut sibling bullying, muncul ketika salah seorang anak mulai menyakiti 

saudaranya, berperilaku seolah-olah ia bos yang mengontrol saudaranya sampai ke 

taraf yang bersifat fisik. Perilaku ini sekaligus mengindikasikan adanya sikap ragu-

ragu dan cara pikir yang salah. Anak yang menjadi pelaku membenarkan perilaku 

menyakiti saudaranya hanya demi membuat dirinya sendiri merasa nyaman nyaman 

atau lebih baik 

Hasil penelitian ISER terhadap 2.146 anak usia 11 sampai 15 tahun 

menemukan 50 persen anak-anak mengalami aksi bullying di rumahnya sendiri oleh 
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saudaranya. Bullying yang dilakukan anak-anak di rumah ini tidak ada kaitannya 

dengan apakah keluarga itu miskin atau kaya, berpendidikan baik atau tidak. 

Lembaga Penelitian Sosial dan Ekonomi di Unversity of Essex dan 

University of Warwick telah melakukan penelitian yang mencakup sekitar 40 ribu 

rumah tangga di Inggris. Ini secara tradisional diasumsikan bahwa anak tertua 

memiliki kemungkinan untuk mendominasi atau menggunakan kekerasan terhadap 

anak ke dua atau saudaranya yang lain. Namun, ternyata Anak ke 2 memiliki 

kesempatan lebih tinggi terlibat dalam konflik fisik saat berjuang untuk 

mendapatkan perhatian orang tua, serta bersaing untuk kekuasaan diantara saudara 

kandung. Demikian seperti yang dilansir Straits Times, Selasa (28/6/2011). 

Penelitian ini juga menunjukan, bahwa anak-anak akan menerima hukuman fisik 

lebih mungkin untuk menggertak saudara atau teman-teman mereka. Dari sekitar 

2.000 anak yang diteliti, sebanyak 42 persen anak yang mengalami hukuman fisik 

terpaksa bullying atau melakukan kekerasan. 

Meski belum ada data yang memuat kasus bullying di tiap negara, ada 

gambaran dari tulisan Smith, yang dilansir The Scottish Council for Research in 

Education (1992) dan oleh Ken Rigby (1988) dapat dilihat sedikit data kasus 

bullying di sekolah di beberapa negara, yaitu Selandia Baru (15 persen-SMA), di 

Inggris (27 persen-SMP dan 10 persen-SMA), Australia (25-30 persen bahkan tiap 

hari), dan secara internasional (23 persen-SMP dan 10 persen-SMA). 

Amrullah (2006) menyebutkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kasus 

kekerasan pada anak mencapai 25 juta, dengan berbagai macam bentuk, dari yang 

ringan sampai yang berat. Lalu, data BPS tahun 2009 menunjukkan kepolisian 

mencatat, dari seluruh laporan kasus kekerasan, 30 persen di antaranya dilakukan 

oleh anak-anak, dan dari 30 persen kekerasan yang dilakukan anak-anak, 48 persen 

terjadi di lingkungan sekolah dengan motif dan kadar yang bervariasi.Plan 

Indonesia sendiri pernah melakukan survei tentang perilaku kekerasan di sekolah. 

Survei dilakukan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bogor, dengan melibatkan 

1.500 siswa SMA dan 75 guru. Hasilnya, 67,9 persen menganggap terjadi kekerasan 

di sekolah, berupa kekerasan verbal, psikologis, dan fisik. Pelaku kekerasan pada 

umumnya adalah teman, kakak kelas, adik kelas, guru, kepala sekolah, dan preman 

di sekitar sekolah.Sementara itu, 27,9 persen siswa SMA mengaku ikut melakukan 
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kekerasan, dan 25,4 persen siswa SMA mengambil sikap diam saat melihat terjadi 

kekerasan. 

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui hotline 

service dan pengaduan ke KPAI memperlihatkan, pada tahun 2007 dilaporkan 555 

kasus kekerasan terhadap anak, 11,8 persennya dilakukan oleh guru. Pada tahun 

2008, dari 86 kasus kekerasan yang dilaporkan, 39 persennya dilakukan oleh guru. 

Pandangan dari Ike Sugianto, psikolog yang biasa praktik di Medikids 

Greenville Jakarta. Perilaku kekerasan yang dilakukan anak, merupakan proses 

pembelajaran dalam hidup seseorang. pada masa remaja, faktor utama yang sangat 

dominan biasanya pengaruh lingkungan. Mereka mengalami apa yang disebut tahap 

mencari identitas diri. Biasanya diwujudkan dengan perilaku berkelompok seperti 

bergabung dalam sebuah geng. 

Pemantauan orang tua atas remaja penting khususnya dalam melihat apakah 

remaja mulai menjadi nakal. Dalam suatu penelitian, pemantauan orang tua atas 

keberadaan remajanya merupakan faktor keluarga yang paling penting dalam 

meramalkan kenakalan (Patterson & Stouthamer-Loeber,1984). Ada masa ketika 

remaja menolak kedekatan, keterkaitan, dan attachment dengan orang tua mereka 

untuk mengambil keputusan-keputusan  dan mengembangkan suatu identitas. Tetapi 

untuk sebagian besar, dunia orang tua dan teman-teman sebaya terkoordinasi dan 

terkait, bukan tidak terkoordinasi dan tidak terkait (Haynie & McLellan,1992). 

Sementara attachment  dan keterkaitan dengan orang tua tetap kuat selama masa 

remaja, attachment dan keterkaitan itu tidak selalu mulus. Masa awal remaja ialah 

suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat masa 

anak-anak (Steinberg, 1993).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

lagi tentang studi kehidupan keluarga pelaku bullying pada remaja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai di atas, maka permasalahan 

yang akan di angkat oleh peneliti, yaitu :   

1. Bagaimana kehidupan pelaku bullying? 
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2. Faktor apa yang memicu perilaku bullying terhadap saudara atau sibling bullying 

di rumah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan keluarga pelaku bullying, baik pola 

asuh maupun interaksi pelaku dengan orang tua atau saudara kandung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu munculnya perilaku bullying 

terhadap saudara kandung atau sibling bullying di rumah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis. 

Manfaat teoritis yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah di harapkan 

dapat memberikan masukan bagi kemajuan ilmu pengetahuan psikologi. 

2. Secara praktis. 

Memberikan informasi bahwa tindakan bullying sekecil apapun mampu 

menimbulkan dampak negatif bagi korban maupun pelakunya. Penelitian ini 

diharapkan menjadi bahan intropeksi bagi orang tua dalam mendidik anaknya 

dan menjadi masukan kepada orang tua agar dapat menerapkan pola asuh yang 

baik bagi anak-anaknya sehingga dapat menjadikan anak-anaknya selalu dapat 

berempati terhadap lingkungan. 


