
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan zaman yang semakin pesat akhir-akhir ini memiliki dampak yang 

berarti dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek pendidikan. 

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk karakter seseorang, dan juga 

sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan sosialnya. Terselenggaranya pendidikan 

yang efektif dan efisien pada satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh suasana 

kondusif yang diciptakan oleh semua komponen, yang berperan dalam mengantarkan 

peserta didik sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Hal yang paling utama 

dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang 

memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung.  

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam kelancaran proses pendidikan 

tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

berasal dari siswa itu sendiri seperti motivasi belajar, minat dalam belajar, kesehatan 

fisik, psikis, dan intelegensinya. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang 

berasal dari lingkungan siswa tersebut, seperti hubungannya dengan guru, teman, dan 

keadaan sekolah dari fasilitas serta kualitasnya. 

Faktor teman merupakan faktor yang memiliki andil besar dalam 

mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hal ini dapat dilihat bagaimana 

hubungan interpersonal antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, baik 

hubungan didalam kelas maupun diluar kelas. Beberapa penelitihan menunjukkan 

beberapa perilaku yang seharusnya tidak terjalin didalam hubungan interpersonal 

antar siswa, seperti perilaku agresif, bullying dan perilaku-perilaku yang 

merenggangkan hubungan interpersonal antar siswa, dan yang lebih parah lagi 

perilaku-perilaku tersebut terjadi dilingkungan sekolah dasar. 

Terutama pada perilaku bullying itu sendiri yang sangat mengganggu proses 

belajar mengajar tersebut. Seperti memalak, mengitimidasi, berkata-kata yang 

merendahkan martabat seseorang, sampai pemukulan. Kekerasan-kekerasan yang 



dilakukan siswa tersebut yang berlangsung secara sistematis disebut dengan istilah 

bullying. 

Ada beberapa penelitian yang menunjukan bahwa telah terjadi perilaku 

bullying di sekolah dasar. Salah satu penelitiannya yaitu, penelitian yang dilakuakan 

oleh Widayanti (2009) dengan hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwasannya 

telah terjadi perilaku bullying, yang dilakukan oleh kakak kelas kepada adik 

kelasnya. Dalam persepsi mereka adik kelas bisa diatur dan dianggap lebih rendah 

baik dari segi fisiknya maupun psikisnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan 

bahwasaanya guru juga berperan sebangai pelaku bullying. Perilaku yang 

ditunjukkan adalah berupa verbal, dimana guru menggunakan kata-kata yang justru 

menurunkan minatdan prestasi belajar siswa sehingga kondisi belajar mengajar 

berada dalam keadaan terpaksa dan tidak nyaman. 

Dalam penelitian diatas menunjukkan bahwasannya pelaku bullying adalah 

seorang anak yang memiliki kepribadian yang terbuka dan memiliki banyak teman. 

Dari segi kepribadfian ini juga pernah dilakuakan penelitian tentang sifat maskulin 

dalam pelakyu bullying. Saibon, et al. (2010) hasil penelitiannya adalah adanya 

hubungan yang signifikan antara perilaku bullying dan sifat maskulin. 

Dalam detiknews.com (2011, 29 Oktober). Perilaku bullying ini sendiri lebih 

sering terjadi pada remaja, beberapa sekolah SMA sering ditemukan perilaku 

tersebut. Seperti yang baru-baru ini terjadi di SMA 70 Jakarta, 15 orang siswa 

mengaku telah mendapatkan perilaku bullying oleh kakak kelasnya, sampai ada 

beberapa laporan soeorang siswa SMA 70 dirawat di rumah sakit. Sehinnga orang 

tua siswa yang terkena bullying nmelaporkan perilaku tersebut kepada Komnas PA, 

yang kemudian diteruskan pelaporannya kepada Polda Metro jaya. 

Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa 

juga kuat secara mental. Dalam hal ini sang korban bullying tidak mampu membela 

atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik atau mental. Selain itu yang 

sangat penting kita perhatikan adalah bukan sekedar tindakan yang dilakukan, tetapi 

dampak tindakan tersebut bagi korban. Misalkan saja seorang siswa mendorong bahu 

temannya dengan kasar, bila yang didorong merasa terintimidasi, apalagi bila 

tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang, maka perilaku bullying telah terjadi. Bila 



siswa yang didorong tidak merasa takut atau terintimidasi, maka tindakan tersebut 

belum tentu dikatakan bullying. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini pada tahun 2008 

tentang kekerasan bullying di tiga kota besar di Indonesia yaitu Yogyakarta, 

Surabaya dan Jakarta mencatat terjadinya tingkat kekerasan sebesar 67,9% di tingkat 

sekolah menengah atas (SMU) dan 66,1% di tingkat sekolah lanjutan pertama 

(SMP). Kekerasan yang dilakukan sesama siswa, tercatat sebesar 41,2% untuk 

tingkat SMP dan 43,7% untuk tingkat SMA dengan kategori tertinggi kekerasan 

psikologis berupa mengucilkan. Peringkat kedua ditempati kekerasan verbal 

(mengejek) dan terakhir kekerasan fisik (memukul). Gambaran kekerasan di SMP di 

tiga kota besar yaitu: Yogya : 77,5% (mengakui ada kekerasan); 22,5 (mengakui 

tidak ada kekerasan), Surabaya: 59,8% (ada kekerasan), Jakarta : 61,1% 

(mediaindonesia.com. 2011, 29 Oktober). 

Seorang dianggap sebagai korban bullying apabila dihadapkan pada tindakan 

negatif dar seseorang atau lebih, dilakukan berulang, dan terjadi dari waktu ke waktu. 

Selain itu bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, 

sehingga korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Dilihat dari definisi bullying 

menurut Cloroso (2007) itu sendiri adalah bullying akan selalu melibatkan adanya 

ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman yang lebih lanjut, dan 

teror. 

Karateristik pelaku bullying menurut Cloroso (2007) adalah suka 

mendominasi orang lain, suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa 

yang mereka inginkan, sulit melihat situasi dari titik pandang orang lain, hanya 

peduli pada keinginan dan kesenangan mereka sendiri, bukan pada kebutuhan, hak-

hak, dan perasaan-perasaan orang lain, memandang saudara-saudara atau rekan-

rekan yang lebih lemah sebagai mangsa, tidak mau bertanggung jawab atas tindakan-

tindakan mereka, dan haus perhatian. 

Sementara itu karakteristik korban bullying itu sendiri adalah Anak baru 

dilingkungan itu, anak yang tidak mau berkelahi, dan lebih memilih menyelesaikan 

konflik tanpa kekerasan, anak yang pemalu, menyembunyikan perasaannya, pendiam 

atau tidak mau menarik perhatian orang lain, pengugup, dan peka, anak yang miskin 

atau kaya, anak yang ras atau etnisnya dianggap inferior sehinnga layak dihina, anak 



yang orientasi gendernya atau seksualnya dianggap inferior sehingga layak dihina., 

anak yang cerdas, berbakat, atau memilki kelebihan. Ia dijadikan sasaran karena 

unggul, dan anak dengan ketidak cakapan fisik atau mental. 

Adapun penelitian yang mengkaitkan dengan harga diri mereka adalah hasil 

penelitian Hains menunjukkan adanya ketidakkonsistenan skor pemahaman moral 

terhadap perilaku menyimpang dan harga diri rendah tidak selalu memunculkan 

perilaku bullying. Hal ini berarti harga diri dan pemahaman moral tidak memberikan 

pengaruh pada perilaku bullying. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Sejiwa yang menyatakan salah satu faktor penyebab seorang anak 

melakukan tindakan bullying adalah adanya harga diri yang rendah, dan juga 

bertentangan dengan pendapat Hains (1984) bahwa semakin seorang individu 

memiliki tingkat pemahaman moral yang tinggi akan mengurangi perilaku 

menyimpangnya (dikutip Widiharto, et al. 2008). 

Dengan demikian. Maka faktor psikologis khususnya karakteristik 

kepribadian merupakan hal yang mempengaruhi munculnya tindakan bullying. 

Berbagai macam emosi mengelilingi pengalaman menjadi korban dari melakukan 

tindak bullying. Laporan pemuda yang menjadi korban lebih banyak, menghindari 

sekolah yang lebih besar, keinginan yang lebih bunuh diri, dan harga diri rendah dari 

teman sebaya mereka yang tidak menjadi korban bullying (Swearer, et al. 2009). 

Sedangkan remaja korban cenderung memperlihatkan internalisasi behavior yang 

lebih, misalnya depresi, dan kecemasan. Sedangkan siswa yang bully lebih mungkin 

dibandingkan rekan mereka untuk terlibat dalam eksternalisasi behavior seperti 

masalah perilaku, melaporkan tingkat prestasi sekolah yang lebih rendah, dan untuk 

terlibat dalam perilaku nakal (Swearer, et al. 2009). 

Menurut Jung, karakteristik kepribadian seseorang tergantung pada tipologi 

kepribadiannya. Jung membagi tipologi kepribadian menjadi dua yaitu ekstrover dan 

introvert. Istilah ekstrovert-introvert pertama kali dipakai oleh Jung. Ia 

menggolongkan tipe kepribadian manusia berdasarkan sikap jiwanya. Menurut Jung 

(Freadmen & Schutack, 2008) mendiskripsikan dua sikap utama. Ektroversi 

(extroversion) dan Introversi (introversion). Istilah-istilah ini umum digunakan 

belakangan ini namun dimengerti sebagai dua kutub yang saling berlawanan pada 

dimensi yang sama, alih-alih sebagai dua konstruk yang berlawanan dan terpisah 



seperti yang Jung pikirkan. Seperti fungsi, ekstroversi dan introversi ada di tiap 

individu, namun salah satunya akan lebih dominan daripada yang lain. Orang 

ekstrovert mengarahkan libidonya (energi psikis) pada hal-hal diluar dirinya. 

Sedangkan orang introvert lebih fokus kedalam dirinya. 

Selanjutnya menurut Jung (Alwisol, 2010), sikap introversi mengarahkan 

pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan dirinya pada dunia dalam dan privat di 

mana realitas hadir dalam bentuk hasil amatan, cenderung menyendiri, pendiam/tidak 

ramah, bahkan antisosial. Umumnya orang introvertif itu sengang introspektif dan 

sibuk dengan kehidupan internalnya sendiri. Tentu saja mereka juga mengamati 

dunia luar, tetapi mereka melakukannya secara selektif, dan memakai pandangan 

subjektif mereka sendiri. 

Sikap ekstraversi mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, memusatkan 

perhatiannya kedunia luar alih-alih berfikir mengenai persepsinya, cenderung 

berinteraksi dengan orang disekitarnya, aktif dan ramah.  

Maka berangkat dari beberapa penelitian dan masalah yang timbul pada saat 

ini. Peneliti ingin meneliti faktor lain, yaitu faktor ektrovert dan introvert yang 

memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku bullying pada remaja. Oleh karena 

itu, penulis mengangkat judul penelitiannya adalah “Perbedaan Kecenderungan 

Perilaku Bullying Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Ekstrovert Dan Introvet 

Pada Remaja” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penlitian ini adalah 

Apakah terdapat perbedaan perilaku bullying ditinjau dari tipe kepribadian introvert 

dan extrovert pada remaja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbedaan perilaku 

bullying ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert pada remaja.  

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membarikan manfaat dan memberikan 

sumbangan berupa tambahan referensi pengetahuan bagi perkembangan ilmu 

psikologi, khususnya psikologi pendidikan yang berkaitan dengan bullying. 

2. Manfaat praktis 

Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam mengambil suatu kebijakan yang tepat sasaran dan efektif terhadap anak didik. 

Bagi orang tua, penelitian ini dapat menambah wawasan untuk mengetahui 

tentang bahaya bullying terhadap anak, sehingga dapat melakukan usaha preventif 

agar tidak terdapat lagi korban akibat bullying.  

Bagi subjek (siswa), sebagai informasi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh 

perilaku bullying agar siswa dapat menghindarinya. 

 


