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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus-kasus akibat bullying yang dilakukan oleh remaja makin sering 

ditemui di sekolah. Mulai dari saling ejek antar teman, memaki, mengucilkan, 

bahkan sampai menganiaya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Hal 

yang memprihatinkan adalah kejadian dilakukan dalam lingkungan pendidikan 

(sekolah), tempat yang seharusnya menjadi pengharapan atas generasi penerus 

bangsa. Maraknya tindak bullying yang dilakukan oleh remaja banyak mendapat 

perhatian dari masyarakat, pendidik, maupun dari psikolog. Tindak bullying yang

terjadi pada sesama remaja sering muncul dalam berbagai alasan, seperti berebut 

pacar, penghinaan, perbedaan pendapat.

Masa remaja merupakan puncak perkembangan emosi yang tinggi. 

Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual akan mempengaruhi 

berkembangnya emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang 

belum dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk 

berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan 

emosi cenderung menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat 

terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat negatif dan 

tempramental (mudah tersinggung/marah, atau mudah sedih/murung); sedangkan 

remaja akhir cenderung sudah mampu untuk mengendalikan emosinya (Hurlock, 

1980).



2

Hal tersebut di atas dapat menjadi indikasi remaja sangat rentan terjadinya 

perilaku bullying, karena perkembangannya sedang berada dalam tahap mencari 

identitas diri. Di dalam pikiran dan jasmaninya, remaja mewarnai dan 

mengeksplorasi dunianya dengan penuh keberanian. Remaja mencoba 

mengidentifikasikan diri mereka dengan orang lain, untuk menemukan jati diri 

mereka sendiri. Eksplorasi mereka untuk mencapai individualisasi, seringkali 

berbenturan dengan pihak luar, dalam hal ini pihak luar tidak dapat menerima 

pencarian jati diri yang dilakukan oleh remaja dengan perilaku bullying yang 

merugikan orang lain. Perilaku bullying seringkali muncul karena persoalan 

sederhana yang menjadikan remaja menjadi mudah tersulut secara emosi ataupun 

hanya sekedar untuk mencari kepuasan serta kesenangan dari orang lain yang 

memiliki kekuatan yang lebih lemah dari dirinya.

Istilah bullying diilhami dari kata bull (bahasa Inggris) yang berarti 

“banteng” yang suka menanduk. Bullying adalah merupakan sebuah situasi 

dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok (Sejiwa, 2008). Pihak yang kuat tidak hanya berarti 

kuat dalam ukuran fisik, tapi juga bisa kuat secara mental. Dalam hal ini, sang 

korban bullying tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena 

lemah secara fisik dan atau mental. Menurut Priyatna (2010), bullying merupakan 

tindakan yang disengaja oleh si pelaku terhadap korbannya, yang dilakukan secara 

berulang-ulang, yang didasari adanya perbedaan power yang mencolok. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bullying adalah perilaku 

agresif yang disengaja dan berulang untuk menyerang target atau korban, yang
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secara khusus adalah seseorang yang lemah, mudah diejek dan tidak bisa 

membela diri.

Duane Alexander, M.D. (2001), Direktur Institut Nasional Kesehatan 

Anak dan Perkembangan Manusia atau National Institute for Children and 

Human Development (NICHD) di Amerika Serikat, menjelaskan bahwa, 

“Bullying adalah masalah kesehatan publik yang patut mendapat perhatian. 

Orang-orang yang menjadi korban bullying semasa kecil, kemungkinan besar 

akan menderita depresi dan kurang percaya diri dalam masa dewasa. Sementara 

pelaku bullying, kemungkinan besar akan terlibat dalam tindak kriminal 

dikemudian hari” (Sejiwa, 2008). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa 

perilaku ini sangat memprihatinkan sebagai dampak bullying terhadap sikap dan 

mental remaja, baik itu pelaku ataupun korban bullying tersebut. Oleh sebab itu, 

dalam membentuk individu yang berkualitas di kemudian hari, aktivitas bullying

harus mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh kalangan, khususnya dari 

bidang pendidikan, sehingga tidak akan terjadi lagi perilaku bullying dalam 

kehidupan sehari-hari.

Penelitian mengenai fenomena bullying di Indonesia dapat dikatakan 

tergolong relatif masih baru, sehingga belum ada data yang memadai untuk 

memfasilitasinya. Hasil studi pada 2006 yang dilakukan oleh ahli intervensi 

bullying asal Amerika Dr. Amy Huneck, mengungkapkan bahwa 10-16 persen 

siswa Indonesia melaporkan mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, 

tendangan, ataupun didorong, sedikitnya sekali dalam seminggu. Hal ini 

menunjukkan bahwa perilaku bullying masih banyak terjadi dalam lingkungan 

pendidikan, khususnya sekolah. Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) 
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Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengatakan selama Januari-April 2007 terdapat 

417 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya, kekerasan fisik 89 kasus, 

kekerasan seksual 118 kasus, dan kekerasan psikis 210 kasus. ”Dari jumlah itu 

226 kasus terjadi di sekolah,” ujar Seto Mulyadi dalam diskusi di Jakarta, Rabu 

(3/5). Data tahun lalu, menyebutkan kekerasan fisik 247 kasus  (29 kasus di 

sekolah), kekerasan seksual 426 kasus (67 kasus di sekolah), dan kekerasan psikis 

451 kasus (96 kasus di sekolah). Seto mengatakan yang paling memprihatinkan 

kekerasan terhadap anak di sekolah tidak hanya dilakukan oleh guru atau orang 

dewasa lainnya. Melainkan juga, dilakukan oleh anak-anak teman sebaya secara 

tersembunyi dan biasanya bullying (dalam Media Indonesia, 2008).

Beberapa dari contoh kasus yang ditemukan, perilaku bullying dapat 

berpengaruh pada terjadinya bunuh diri terhadap remaja. Pada 8 April 2002 

(Halifax, Nova Scotia), seorang siswa yang populer dan suka bepergian, Emmet 

Fralick, 14 tahun, menembak dirinya sendiri di kamar tidurnya. Ia meninggalkan 

surat bunuh diri yang menyebutkan bahwa ia tak tahan menghadapi penindasan 

teman-teman sebayanya. Dilaporkan bahwa Emmet menghadapi pemerasan, 

ancaman, dan pemukulan oleh remaja-remaja lainnya (Coloroso, 2007).

Selanjutnya, pada kasus Fifi Kusrini, seorang gadis remaja berusia 13 

tahun yang telah meninggal sebagai akibat dari tindak bullying. Pada tanggal 15 

Juli 2005, siswi SMPN 10 Bantar Gebang, Bekasi itu ditemukan tergantung di 

kamar mandi rumahnya. Fifi mengakhiri hidupnya dengan menggunakan seutas 

tali, namun tidak ada yang tahu dengan pasti mengapa ia mengambil keputusan 

nekad seperti itu. Satu-satunya petunjuk datang dari sang ayah, yang mengatakan 

putrinya merasa malu karena sering diejek teman-temannya sebagai anak tukang 
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bubur (liputan6.com, 16 Juli 2005 dan Kompas, 17 Juli 2005, dalam Sejiwa, 

2008).

Kejadian serupa juga menimpa Linda Utami, 15 tahun, siswi kelas 2 di 

SLTPN 12 Jakarta yang menggantung dirinya di kamar tidur rumahnya di Jalan 

Nipah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui, sebelum bunuh diri, Linda 

depresi karena sering diejek teman-temannya lantaran pernah tidak naik kelas 

(Indosiar.com, Juni 2006, dalam Sejiwa, 2008).

Beberapa contoh di atas, menunjukkan betapa memprihatinkannya 

perilaku tersebut apabila hanya didiamkan tanpa ada tindakan apa-apa untuk 

mengatasinya. Bullying dapat tampil dalam berbagai ragam, antara lain bentuk 

non fisik seperti ejekan dan cemoohan, tapi juga dapat muncul sebagai aksi fisik. 

Kasus kematian Wahyu Hidayat, mahasiswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam 

Negeri (STPDN) pada tahun 2003 akibat dianiaya rekan-rekan mahasiswanya 

(Sejiwa, 2008), adalah salah satu contoh akses dari kekerasan fisik yang bermula 

dari aksi bullying. Hasilnya tetaplah sama, seorang generasi muda penerus bangsa 

melayang nyawanya.

Kematian dan bunuh diri yang telah diuraikan di atas, hanyalah sedikit 

contoh dari akibat bullying. Lebih banyak lagi remaja korban bullying yang terus 

hidup dan tidak nekad mengakhiri hidupnya, namun cenderung tumbuh menjadi 

orang-orang dengan kepribadian rapuh, mudah sedih, tidak percaya diri, atau 

bahkan sebaliknya, menjadi individu yang cenderung pemarah dan agresif. Orang-

orang seperti ini sulit sekali meraih kesuksesan dan tidak hidup dengan bahagia.

Para pelaku bullying, biasanya muncul dalam berbagai ukuran dan bentuk; 

beberapa besar, beberapa kecil; beberapa cerdas, beberapa tidak seberapa pintar; 
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beberapa menarik dan beberapa lainnya tidak begitu atraktif; beberapa populer 

dan beberapa benar-benar tidak disukai, nyaris oleh siapa pun (Coloroso, 2007). 

Pelaku bullying tidak selalu dapat diidentifikasi melalui penampilan-penampilan 

mereka, namun dapat dilihat dari perilaku mereka. Mereka memiliki kalimat dan 

tindakan yang buruk, peran-peran mereka kerap dilatihkan di rumah. Mereka 

terkadang mendapat petunjuk dari film-film yang mereka saksikan, permainan 

yang mereka lakukan, anak-anak yang bergaul bersama mereka, sekolah yang 

mereka datangi, dan budaya yang mengelilingi mereka. Untuk mata yang tidak 

terlatih, tampaknya mereka hanya menggoda, sekedar berpura-pura, bermain 

tinju-tinjuan, atau sekedar memiliki perasaan dengki antar saudara kandung. 

Mereka sama sekali tidak demikian. Mereka terlibat dalam pertunjukan yang 

serius dengan konsekuensi-konsekuensi serius untuk diri mereka sendiri, anak-

anak yang mereka jahati, dan komunitas secara keseluruhan.

Timbulnya perilaku bullying pada remaja merupakan hasil interaksi atau 

saling berhubungan pada berbagai macam faktor, salah satunya adalah dari adalah 

faktor keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, 

seperti orangtua yang kerap menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi 

rumah yang penuh stres, agresi dan permusuhan. Dalam hal ini, anak akan 

mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada 

orangtua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak 

ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, 

ia akan belajar bahwa ”mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk 

berperilaku agresif, dan berperilaku agresif dapat meningkatkan status dan 

kekuasaan seseorang”. Dari sini, anak tidak hanya mengembangkan perilaku 
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bullying, melainkan juga sikap dan kepercayaan yang lebih dalam lagi, bahwa 

perilaku tersebut dilegitimasi oleh lingkungan sosial, sehingga dia akan 

melakukan perilaku tersebut secara berulang-ulang, sampai akhirnya menjadi 

kebiasaan dan tidak dapat menghilangkan perilaku tersebut sampai kapanpun.

Berdasarkan hasil penelitian, Priyatna (2010) menjelaskan bahwa 

kebanyakan anak yang menjadi pelaku bullying adalah anak yang kurang 

mendapatkan kehangatan dan kasih sayang dari keluarganya, bahkan sebaliknya, 

dia hanya mendapati sosok orang tua yang hanya berfokus pada kekuasaan dan 

dominasi. Selanjutnya, hasil penelitian pun menunjukkan bahwa pelaku bullying

kebanyakan berasal dari anak yang tumbuh tanpa figur ayah dan mereka pun 

sering kali pernah menjadi korban kekerasan fisik dan emosional di keluarganya, 

bisa oleh kedua/salah satu orang tua, ataupun oleh saudara-saudaranya (Priyatna, 

2010). Dengan hal tersebut, perilaku ”haus kekuasaan” dan dominansi pun akan 

timbul, yang mana dalam hal ini orang tua terhadap anak, antara anak terhadap 

saudaranya, kemudian antara anak terhadap kawan-kawan di sekolah atau di 

lingkungannya. Perilaku agresif yang ditunjukkan si anak, bukan hanya karena 

selalu ditolerir oleh keluargnya, tetapi boleh jadi memang sudah merupakan 

cerminan dan nilai-nilai yang dianut oleh keluarganya di rumah.

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa keluarga merupakan salah satu 

faktor pembentuk remaja dalam melakukan tindak bullying. Kurangnya 

kehangatan serta kasih sayang dari orangtua, memiliki pengaruh yang sangat 

besar pada anak dalam membentuk kepribadiannya, yang kemudian 

termanifestasikan dalam perilakunya sehari-hari. Selain itu, dari lingkungan 

keluarga tersebutlah pada awalnya anak mengenal segala macam hal yang 
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diajarkan kepadanya, memperoleh banyak hal yang dapat dicontoh untuk 

kemudian ditunjukkannya dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

sebab itu, perilaku bullying yang muncul pada pelaku tindak bullying, dapat 

dikatakan memiliki pengaruh dari lingkungan keluarga dimana individu tersebut 

berada.

Selain faktor keluarga yang dimiliki oleh seorang individu, faktor lain 

yang juga dapat menyebabkan seorang anak bisa menjadi pelaku bullying adalah 

faktor kepribadian dari individu tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Septian Reiswandy (2009) mengenai Profil Kepribadian Remaja yang Melakukan 

Tindak Bullying, dapat disimpulkan bahwa remaja yang melakukan tindak 

bullying memiliki pola pikir imajinatif dan belum mencapai tingkat kedewasaan 

(kekanak-kanakan) serta adanya perasaan tidak mampu dalam dirinya. Hal itu 

menjadikan mereka kurang tegas dengan diri sendiri yang kemudian ditunjukkan 

dengan tindakan tanpa pikir panjang terlebih dahulu. Dalam menghadapi masalah, 

individu cenderung mudah cemas, mudah frustrasi, merasa tidak aman dan kurang 

percaya diri. Sifat mereka yang cenderung introvert membuat mereka cenderung 

menyembunyikan permasalahan yang ada. Sebagian dari mereka, cenderung lari 

dari permasalahan yang dihadapi dengan membiarkan masalah tersebut selesai 

dengan sendirinya, sehingga masalah tidak terselesaikan dengan baik. Untuk 

penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya, sebagian besar remaja yang 

melakukan tindak bullying tersebut memiliki adaptasi dan penyesuaian diri yang 

kurang baik. Hal ini disebabkan karena adanya perasaan cemas dalam diri mereka 

untuk mencapai kontak sosial yang ada di masyarakat. Dalam lingkungan 

keluarganya, dapat diambil kesimpulan bahwa pola asuh yang diterapkan adalah 
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pola asuh otokratis (otoriter). Hal-hal tersebutlah yang akhirnya membuat mereka 

melakukan tindak bullying terhadap orang lain, yang mana disini pelaku memiliki 

kekuasaan terhadap korbannya yang berada dalam posisi yang lebih lemah dari 

pelaku. Bullying tersebut dilakukan sebagai kompensasi bahwa mereka lebih 

unggul dari orang lain.

Ditemukan banyak alasan mengapa seseorang menjadi pelaku bullying. 

Namun, alasan yang paling jelas adalah bahwa pelaku bullying merasakan 

kepuasan apabila ia “berkuasa” dikalangan teman sebayanya. Dengan melakukan 

bullying, ia mendapat label betapa “besar”nya ia dan betapa “kecil”nya sang 

korban (Sejiwa, 2008). Selain itu, tawa teman-teman sekelompoknya saat ia 

mempermainkan sang korban memberinya sanjungan karena ia merasa punya 

selera humor yang tinggi, keren dan populer. Hal tersebut akan membuat 

kepercayaan dirinya menjadi lebih tinggi. Dengan adanya pengakuan dari teman-

temannya, membuat dia lebih merasa di atas angin dan akan terus-menerus 

melakukan tindakan tersebut sehingga identitas dirinya sebagai ”jagoan” akan 

tetap melekat pada dirinya. Tidak semua pelaku bullying melakukannya sebagai 

kompensasi karena kepercayaan diri yang rendah. Banyak diantara mereka justru 

memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi dan sekaligus mendorong untuk 

selalu menindas dan menggencet anak yang lebih lemah (Sejiwa, 2008). Ini 

disebabkan karena mereka tidak pernah dididik untuk memiliki empati terhadap 

orang lain, untuk merasakan perasaan orang lain yang mengalami siksaan dan 

aniaya.

Selain itu juga, pelaku bullying pada umumnya temperamental (Sejiwa, 

2008). Mereka melakukan bullying terhadap orang lain sebagai pelampiasan 
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kekesalan dan kekecewaannya. Ada kalanya karena mereka merasa tidak punya 

teman, sehingga ia menciptakan situasi bullying supaya memiliki “pengikut” dan 

kelompok sendiri. Bisa juga meraka takut menjadi korban bullying, sehingga lebih 

dulu mengambil inisiatif sebagai pelaku bullying untuk keamanan dirinya sendiri. 

Pelaku bullying kemungkinan besar juga sekedar mengulangi apa yang pernah ia 

lihat dan alami sendiri. Ia menganiaya anak lain karena mungkin ia sendiri 

dianiaya orang tuanya di rumah. Ia juga mungkin pernah ditindas dan dianiaya 

anak lain yang lebih kuat darinya di masa lalu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat gambaran kepribadian yang 

dimiliki oleh remaja yang menjadi pelaku tindak bullying. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa faktor kepribadian tertentu yang dimiliki oleh remaja 

berpotensi untuk menjadikannya sebagai pelaku tindak bullying. Dalam hal ini, 

ketika gambaran kepribadian yang nampak pada seorang remaja memiliki 

kesesuaian dengan gambaran kepribadian pelaku tindak bullying, maka dapat 

dicurigai bahwa dalam kesehariannya ia merupakan pelaku tindak bullying.

Perilaku bullying selain disebabkan karena faktor keluarga dan faktor 

kepribadian, ada faktor lain yang juga memungkinkan memiliki pengaruh dalam 

membentuk remaja untuk melakukan tindak bullying kepada orang lain, yaitu 

faktor lingkungan sosial khususnya faktor teman sebaya. Harrocks dan Benimoff 

(dalam Hurlock, 1980) menjelaskan pengaruh kelompok sebaya pada masa remaja 

sebagai berikut:

”kelompok sebaya merupakan dunia nyata kawula muda, yang menyiapkan 
panggung dimana ia dapat menguji diri sendiri dan orang lain. Di dalam 
kelompok sebaya, ia merumuskan dan memperbaiki konsep dirinya; 
disinilah ia dinilai oleh orang lain yang sejajar dengan dirinya dan yang 
tidak dapat memaksakan sanksi-sanksi dunia dewasa yang justru ingin 
dihindari. Kelompok sebaya memberikan sebuah dunia tempat kawula muda 
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dapat melakukan sosialisasi dalam suasana dimana nilai-nilai yang berlaku 
bukanlah nilai-nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa melainkan oleh 
teman-teman seusianya. Jadi, di dalam masyarakat sebaya inilah remaja 
memperoleh dukungan untuk memperjuangkan emansipasi dan disitu 
pulalah ia dapat menemukan dunia yang memungkinkannya bertindak 
sebagai pemimpin apabila ia mampu melakukannya. Kecuali itu, kelompok 
sebaya merupakan hiburan utama bagi anak-anak belasan tahun. 
Berdasarkan alasan tersebut kelihatanlah kepentingan vital masa remaja bagi 
remaja bahwa kelompok sebaya terdiri dari anggota-anggota tertentu dari 
teman-temannya yang dapat menerimanya dan yang kepadanya ia sendiri 
bergantung”.

Remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan teman-teman 

sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-

teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih 

besar daripada pengaruh keluarga. Dalam usaha penyesuaiannya dalam 

lingkungan sosialnya, remaja menginginkan teman yang mempunyai minat dan 

nilai-nilai yang sama, yang dapat mengerti dan membuatnya merasa aman, dan 

yang kepadanya ia dapat mempercayakan masalah-masalah dan membahas hal-hal 

yang tidak dapat dibicarakan dengan orangtua maupun guru. Misalnya, sebagian 

besar remaja mengetahui bahwa bila mereka memakai pakaian yang sama dengan 

pakaian anggota kelompok yang populer, maka kesempatan baginya untuk 

diterima oleh kelompok menjadi lebih besar. Demikian pula bila anggota 

kelompok merupakan pelaku bullying, maka remaja lainnya yang memiliki minat 

yang sama cenderung mengikuti agar dapat diterima dalam kelompok tersebut.

Meskipun demikian, tidak selalu remaja yang memiliki minat untuk 

menunjukkan perilaku bullying saja yang berusaha untuk masuk dalam kelompok, 

mereka yang hanya sekedar menonton ataupun mendukung aksi bullying juga 

tidak jarang berusaha untuk dapat diterima dalam kelompok tersebut. Hal itu 

disebabkan, dengan berada dalam kelompok tersebut, kemungkinan untuknya 
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menjadi korban bullying menjadi lebih kecil, sehingga ia dapat merasa lebih aman 

berada dalam kelompok tersebut. Selain itu, hal lain yang dapat dijadikan alasan 

adalah bahwa dengan berada dalam kelompok akan membuat dirinya 

mendapatkan penghargaan dan diakui keberadaannya dalam lingkungan 

pergaulannya (Hurlock, 1980).

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa teman sebaya memainkan peran 

yang penting dalam perkembangan sosial anak dan remaja. Kemunculan riset juga 

telah menunjukkan bahwa teman sebaya adalah penting dalam mendukung dan 

memelihara bullying dan perilaku kekerasan di sekolah. Seperti yang diungkapkan 

oleh Andri Priyatna (2010), bahwa pergaulan dapat beresiko seorang individu

untuk menjadi pelaku bullying, yaitu suka bergaul dengan anak yang biasa 

melakukan bullying; bergaul dengan anak yang suka dengan tindak kekerasan; 

anak agresif yang berasal dari status sosial tinggi dapat saja menjadi pelaku 

bullying demi mendapatkan penghargaan dari kawan-kawan sepergaulannya; atau 

sebaliknya anak yang berasal dari status sosial yang rendah pun dapat saja 

menjadi pelaku tindakan bullying demi mendapatkan penghargaan dari kawan-

kawan di lingkungannya. Selain itu juga, ada beberapa teori yang dominan dalam 

menunjukkan bahwa anak belajar melakukan tindak bullying kepada orang lain 

dari teman sebaya mereka. Apalagi, beberapa siswa yang menjadi pelaku bullying

adalah merupakan siswa yang paling populer dan dihormati oleh yang lain 

(Swearer, S. M., Espelage, D. L. & Napolitano, S. A., 2009).

Berdasarkan uraian-uraian beserta fenomena-fenomena dan penelitian-

penelitian yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat bahwa remaja melakukan 

tindak bullying dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor kepribadian, 
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faktor keluarga, dan faktor teman sebaya. Aktivitas tersebut tentunya sangat 

memperihatinkan apabila hanya didiamkan saja tanpa adanya tindakan ataupun 

penanganan yang intensif dalam usaha untuk meredamnya. Hal itulah yang 

menjadi latar belakang peneliti tertarik mengangkat tema bullying sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya ”Profil 

Keluarga, Dinamika Kepribadian dan Profil Teman Sebaya Pelaku Bullying”. 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu pemahaman konseptual 

akademik dalam usaha membantu pencegahan, penyelesaian, serta intervensi yang 

efektif dalam menanggulangi kasus tindak bullying di Indonesia, khususnya di 

sekolah. Selain itu juga, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan pelaku tindak bullying

khususnya, serta menambah konsep teoritis mengenai perilaku bullying pada 

umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, terdapat 

beberapa permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil keluarga dari pelaku tindak bullying?

2. Bagaimana dinamika kepribadian remaja yang menjadi pelaku tindak 

bullying?

3. Bagaimana profil teman sebaya dalam membentuk perilaku bullying pada 

pelaku tindak bullying?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan suatu 

pemahaman konseptual akademik dalam menghadapi penyelesaian kasus tindak 

bullying di Indonesia, khususnya di sekolah.

Selanjutnya, secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengetahui profil keluarga dari pelaku tindak bullying.

2. Mengetahui dinamika kepribadian remaja yang menjadi pelaku tindak 

bullying.

3. Mengetahui profil teman sebaya dalam membentuk perilaku bullying pada 

pelaku tindak bullying.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai dinamika kepribadian, profil keluarga dan teman 

sebaya pelaku bullying, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu 

psikologi, khususnya psikologi bidang perkembangan dan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat 

secara umum, lembaga pendidikan baik formal ataupun informal, orangtua 

dan pemerhati perilaku bullying mengenai profil keluarga, dinamika 

kepribadian dan teman sebaya pelaku bullying, sehingga dapat bermanfaat 

dalam penanganan yang berhubungan dengan pelaku tindak bullying.



15

E. Batasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian, serta 

menghindari kekeliruan dalam penelitian ini dan terlalu meluasnya ruang lingkup 

kajian permasalahan penelitian, maka peneliti membuat batasan-batasan istilah 

yang terkait dengan konsep penelitian, sebagai berikut:

1. Bullying

Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang untuk 

menyerang target atau korban, yang secara khusus adalah seseorang yang 

lemah, mudah diejek dan tidak bisa membela diri. Bullying bisa berupa 

kekerasan fisik seperti memukul, menampar, memalak, atau meminta paksa 

yang bukan miliknya. Bisa juga verbal seperti memaki, mengejek, menggosip, 

membodohkan, dan mengkerdilkan. Bisa juga psikologis, seperti 

mengintimidasi, mengecilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi.

2. Remaja

Remaja adalah suatu periode antara masa pubertas dan masa kedewasaan, 

yang mana individu berada pada usia 12 sampai dengan 21 tahun untuk anak 

perempuan, dan individu yang berada pada usia 13 sampai dengan 22 tahun 

untuk anak laki-laki.

3. Profil Keluarga

Keluarga adalah  sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat 

tinggal bersama yang secara dimensi hubungan darah merupakan suatu 

kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya 

(terbagi atas keluarga inti dan keluarga besar). Dalam penelitian ini, peneliti 

akan memberikan gambaran keluarga pelaku tindak bullying, dengan 
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berdasarkan pada kondisi keluarga, gaya pengasuhan dan peran yang 

ditunjukkan oleh orangtua.

4. Dinamika Kepribadian

Kepribadian adalah pola-pola perilaku, tata krama, pemikiran, motif, dan 

emosi yang khas, yang dimanifestasikan melalui proses regnant, yaitu peran 

otak untuk mengontrol dan memproses semua aspek kepribadian yang eksis di 

otak (seperti perasaan, kesadaran, ingatan, keyakinan, sikap, ketakutan, nilai-

nilai dan aspek-aspek lainnya), yang kemudian memberikan karakter kepada 

suatu individu sepanjang waktu dan pada berbagai situasi yang berbeda. 

Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan dinamika kepribadian dengan 

berdasarkan kebutuhan-kebutuhan (needs) dan tekanan (press) yang dimiliki 

oleh subyek yaitu pelaku tindak bullying.

5. Profil Teman Sebaya

Di dalam pergaulannya, remaja mendapat pengaruh yang kuat dari teman 

sebaya; dengan mana remaja mengalami perubahan-perubahan tingkah laku 

sebagai salah satu usaha penyesuaian. Penerimaan dan penolakan teman 

sepergaulan serta akibat-akibat yang mungkin timbul merupakan hal yang 

sangat penting. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan gambaran 

teman sebaya yang mempengaruhi individu untuk menjadi pelaku tindak 

bullying, baik itu gambaran teman sebaya dalam kelompoknya sendiri atupun 

dari luar kelompoknya.


