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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

 

A. Latar Belakang  

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis dan 

sangat rentan, dan menetukan karena pada masa ini remaja mengalami banyak 

perubahan psikis dan fisiknya. Terjadinya perubahan kejiwaan sering 

menimbulkan kebingungan di kalangan remaja sehingga masa ini disebut sturm 

und drang (Zulkifli, 1986). 

Erikson juga berpendapat (dalam Fatimah, 2006) bahwa  pada masa 

remaja  dikenal dengan masa-masa penemuan jati diri dan memilih kawan akrab. 

Sering remaja menemukan jati dirinya sesuai dengan atau berdasarkan situasi 

kehidupan yang mereka alami. Banyak diantara mereka yang amat percaya pada 

kelompoknya dan menemukan jati dirinya. Pikiran remaja sering dipengaruhi 

oleh ide-ide dan teori-teori yang menyebabkan sikapnya kritis terhadap situai 

dan otorita orangtua. Setiap pendapat orangtua dibandingkan dengan teori yang 

diketahuinya. Sikap kritis juga ditunjukkan oleh hal-hal yang umum baginya 

pada masa sebelumnya, sehingga tata cara dan adat istiadat yang berlaku di 

lingkungan keluarga sering bertentangan dengan sikap kritis yang tampak pada 

perilakunya. Kemampuan abstraksi mempermasalahkan kenyataan dan peristiwa 

yang mestinya terjadi menurut alam pikirannya. Sikap ini menimbulkan 

perasaan tidak puas dan putus asa (Fatimah, 2006). 

Selain itu, pengaruh egosentris masih terlihat pada pikirannya. Cita-cita 

dan idealismenya teralalu menitikberatkan pikiran sendiri tanpa memikirkan 

akibat lebih jauh dan memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin timbul 

dalam menyelesaikan suatu persoalan. Egoisintrisme dapat pula menimbulkan 

reaksi lain, yaitu remaja justru melebih-lebihkan dirinya dalam penilaian diri 

sendiri. Mereka merasa dirinya hebat, sehingga berani menantang dan terjun 
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langsung dalam aktivitas yang acapkali kurang dipersiapkan dan justru 

berbahaya (Fatimah, 2006). 

Keadaan emosi remaja, masih labil karena erat hubungannya dengan 

keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, di lain waktu ia bisa marah 

sekali. Hal ini terlihat pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang 

tersinggung perasaannya karena dipelototi. Kalau sedang senang-senangnya 

mereka mudah lupa diri karena tidak mampu menahan emosi yang meluap-luap, 

bahkan remaja mudah terjerumus kedalam tindakan tidak terpuji seperti contoh 

kebut-kebutan di jalan raya, bahkan ada juga kejadian perkelahian antara remaja 

yang di timbulkan akibat saling lirik melirik antara satu individu atau kelompok 

lain yang mengakibatkan tindak kekerasan. Hal ini yang menyebabkan remaja 

pada saat ini rentan dengan tindakkan kekerasan atau bullying antara sesama 

pelajar yang lain. didalam hal ini emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai 

diri mereka daripada pikiran yang realistis (Zulkifli, 1986) 

Menurut Sullivan (dalam Juwita & Mustikolaksmi, 2010) bullying adalah 

perbuatan agresi atau manipulasi yang disadari dan bertujuan oleh satu atau lebih 

orang terhadap satu atau sekelompok orang lainnya. Sedangkan menurut Rigby 

(dalam Juwita & Mustikolaksmi, 2010) bullying adalah merupakan pola 

berulang dari tingkah laku agresif terhadap orang lain yang memiliki status 

kekuatan yang lebih lemah. penyebab bullying menurut Juwita dan 

Mustikolaksmi (2010) mencakup faktor personal dan situasional dari bullying 

dimana faktor-faktor tersebut meliputi pola asuh ayah yang otoriter, pola asuh 

ibu yang otoriter, tayangan televisi, bullying oleh guru dan konformitas pada 

remaja. Pada tingkatan perguruan tinggi kesejahteraan psikologis, bullying oleh 

guru dan konformitas. Faktor penyebab yang tidak muncul adalah pola asuh 

yang permisif dan bullying oleh teman sebaya ternyata tidak mendorong 

terjadinya bullying pada siswa. Hanya saja, ketika dimasukkan hasil olahan 

tambahan dari motivasi melakukan bullying, tampak bahwa balas dendam 

merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan bullying. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indira (2010) mengenai bullying 

di kalangan siswa SMA dan SMK di Salatiga, terjadi bullying ketika jam 



 

 

3

pelajaran kosong, jam istirahat, dan jam ketika pulang sekolah atau ketika tidak 

adanya kontrol guru. 

Bullying  terbagi menjadi dua, yaitu bullying dengan menggunakan fisik 

dan non fisik. Bullying dengan menggunakan fisik contohnya seperti 

menendang,memukul. Sedangkan non fisik yaitu dengan aspek verbal 

(mengintimidasi) dan non verbal (mengucilkan teman) (Sullivan K, Sullivan G 

& Cleary, 2005). 

Dari beberapa penelitian di atas salah satu penyebab terjadinya tindakan 

Bullying, karena suatu faktor personal atau proses internal termasuk pesepsi, 

pembenaran dan penilaian yang digunakan oleh pelaku untuk merasionalisasikan 

perilakunya dari perilaku bullying yaitu dengan adanya suatu proses pengolahan 

informasi yang salah dalam berfikir yang disebut dengan distorsi kognitif atau 

salah mempersepsikan sesuatu (Beck, Abel dalam Gannon, Ward & Collie, 

2010). Di mana kesalahan berfikir ini terjadi akibat kesalahan seseorang dalam 

mempersepsikan sesuatu. Hal ini salah satu penyebab terjadinya tindakan 

kekerasan. Secara tidak langsung, pola pikir yang salah seperti menganggap 

bahwa memukul itu dinilai benar dapat menjadi motivasi seseorang untuk 

melakukan tindakan kekerasan, karena ia menggangap bahwa tidak ada yang 

salah dari perilaku tersebut, namun justru dengan itu dia bisa menunnjukkan 

kehebatannya.  

Distorsi kognitif  awalnya didefinisikan oleh Beck (1967) sebagai hasil 

dari pengolahan informasi dengan cara yang diduga mengakibatkan kesalahan 

diidentifikasi dalam berpikir. fikiran kita meyakinkan kita tentang sesuatu yang 

tidak benar, fikiran ini tidak akurat biasanya digunakan untuk memperkuat 

berfikir negatif atau emosi. Sementara Abel (dalam Gannon, Ward dan Collie, 

2010) menjelaskan distorsi kognitif  sebagai proses internal termasuk pesepsi, 

pembenaran dan penilaian yang digunakan oleh pelaku untuk merasionalisasikan 

perilakunya. Dalam proses persepsi melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam 

penginterpretasian terhadap informasi sensorik.  

Pada dasarnya, sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli, 

persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. Ketika kita 

membaca buku, mendengarkan Ipod, dipijat orang, mencium parfum, atau 
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mencicipi makanan, kita mengalami lebih dari sekedar stimulasi sensorik, 

kejadian-kejadian sensorik tersebut di proses sesuai dengan pengetahuan kita 

tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan orang 

yang bersama kita saat itu. Hal-hal tersebut memberikan makna terhadap 

pengalaman sensori sederhana (Soulso, 2008). Sedangkan Bellak menyebut 

distorsi kognitif  dengan istilah distortion apersepsi. interpretasi terhadap hasil 

persepsi (apersepsi) dapat bersifat obyektif dan subjektif. Apersepsi yang 

objektif adalah apersepsi yang sesuai dengan realita, rasional, dan dapat diterima 

oleh kriteria-kriteria umum. Sedangkan apersepsi yang subjektif adalah 

interpretasi terhadap hasil persepsi yang sudah banyak dicampuri hal-hal 

subjektif, kurang rasional, dan kurang sesuai dengan kriteria umum. apersepsi 

yang subjektif inilah yang disebut distorsi kognitif, jadi dapat dikatakan bahwa 

distorsi kognitif adalah  interpretasi subjektif yang menimbulkan distorsi dalam 

apersepsi (Karmiyati & Suryaningrum, 2008). Hal ini biasanya terjadi pada 

kebanyakan remaja, dimana remaja sering sekali mempersepsikan suatu 

informasi secara subjektif dengan salah mengartikan sesuatu yang menimbulkan 

distorsi dalam  apersepsi. 

Mereka mengalami gejolak emosi dan tekanan jiwa sehingga mudah 

menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di 

masyarakat. Pada masa ini terjadi perubahan dalam konsep-konsep moral. 

Perilaku remaja mudah dipengaruhi oleh faktor teman sebaya. Kini anak remaja 

tidak mau lagi menerima konsep benar dan tidak benar, yang telah ditetapkan 

oleh orang tuanya. Dia sekarang menentukan sendiri, berdasarkan atas konsep-

konsep moral yang berkembang dalam masa kanak-kanak, akan tetapi telah 

dirubah sesuai dengan tingkat perkembangannya, yang lebih tinggi atau dengan 

perkataan lain sesuai dengan perkembangannya yang telah lebih matang 

(Soesilowindradini, 1988). 

Pada umumnya anak remaja patuh terhadap pendiriannya sendiri 

mengenai apakah sesuatu tindakan itu benar atau salah, dia benar-benar tidak 

menindakkan apa yang menurut pendapatnya salah dan benar-benar akan 

menindakkan apa yang di anggapnya benar. Beberapa macam tingkah laku yang 

kurang baik yang sering kali ditunjukkan oleh anak remaja antara lain 
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mengadakan pelanggaran-pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini pada 

umumnya dilakukan jika anak remaja tidak mempunyai kesibukan dalam masa 

senggangnya. Oleh karena dia merasa menganggur, maka timbul keinginannya 

untuk membuat sedikit kehebohan. Pelanggaran-pelanggaran ini terdiri atas: 

menggangu teman-teman dari lawan jenis atau yang sama, beramai-ramai 

bersendai gurau sehingga menggangu lalu lintas di jalan, kebut-kebutan. 

Perilaku bullying pada remaja dapat ditunjukkan dengan cara mengintimidasi 

orang lain seperti contoh kasus yang merupakan faktor personal bullying yang 

didukung oleh faktor situasional, intimidasi pada kasus bullying yang terjadi 

pada siswa kelas 1 SMA 70 Bulungan, Novia Yuma Shanti alias Via.  

penyebabnya karena korban tidak memakai kaos dalam atau singlet. Korban 

mengaku diintimidasi oleh tiga seniornya kelas tiga (Viva news:2010). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh distorsi kognitif  terhadap perilaku 

bullying remaja. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh distorsi kognitif 

terhadap perilaku bullying pada remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

Dari segi ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikat 

sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya dalam 

bidang psikologi pendidikan dan perkembangan. 
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2. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pada pihak sekolah dan bagi 

remaja agar tidak salah dalam mempersepsikan sesuatu, dan remaja untuk 

kedepannya bisa mempersepsikan sesuatu dengan baik dan benar.  

 

 


