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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah suatu kewajiban yang penting bagi setiap manusia. 

Pendidikan sangat bermanfaat untuk masa depan bagi manusia dan dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal (Taufiq, 

Mikarsa, & Prianto, 2015, h.1.2). Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai 

hasil akhir dan nilai-nilai dari suatu proses pendidikan. Tujuan pendidikan 

ada dua fungsi, yaitu menggambarkan hasil akhir dan memberikan contoh 

untuk proses yang dilakukan (Taufiq, dkk., 2015, h.1.11). 

Dalam dunia pendidikan guru mempunyai peranan penting untuk 

mendidik dan membimbing siswa dalam mengembangkan potensi di dalam 

lingkungan sekolah, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya tercapai, 

karena banyaknya permasalahan di dalam dunia pendidikan. Permasalahan 

tersebut terkait dengan perilaku siswa, misalnya: perilaku mencontek, 

pertengkaran antarsiswa, dan sampai tawuran antarsekolah yang 

mengakibatkan kematian (Astarini, 2013, h.31). Salah satu permasalahan 

dalam dunia pendidikan saat ini yang berkembang adalah perilaku bullying 

pada siswa. 

Dalam beberapa tahun belakangan ini, topik-topik di media massa 

menyoroti kekerasan di sekolah. Salah satu permasalahan yang menyita 

perhatian di dunia pendidikan saat ini adalah kasus bullying. Salah satunya 

adalah kasus bullying yang direkam dalam video dan beredar di media sosial. 
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Video tersebut menunjukkan seorang siswi yang diberi perlakuan kasar dan 

dilecehkan oleh teman-teman lelakinya (Assifa, 2015, h.1-2). Kasus serupa 

juga terjadi di SD Bukit Tinggi, yang menunjukkan dalam video tersebut 

seorang siswi yang dipojokkan oleh teman-temannya dan diberi perlakuan 

kasar (Sudiaman, 2014, h,1-2). Kasus bullying seorang siswa SD di Makasar, 

Jakarta Timur yang meninggal karena dianiaya oleh kakak kelasnya sendiri 

(Fimela Family, 2014, h.1-2 ). Selain tiga contoh kasus tersebut, peneliti juga 

melakukan observasi di salah satu SD yang berada di Kudus. Di SD tersebut 

peneliti juga menjumpai jenis-jenis bullying seperti meminta makanan 

dengan cara memaksa, ada salah satu siswa maupun siswi yang memukul 

siswa atau siswi lainnya dan mengejek menggunakan bahasa jawa (berkata 

tidak sopan).  

Bullying menurut Tattum dan Tattum (dalam Akbar, 2013, h.26) 

adalah perilaku yang disengaja oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat 

sehingga membuat seseorang yang lebih lemah menderita dan 

menempatkannya di bawah tekanan, perbuatan tersebut biasanya berulang-

ulang dan sadar untuk menyakiti orang lain. Bullying menurut Latifah (dalam 

Diyantini, Yanti, & Lismawati, 2015, h.93) adalah perilaku agresif bersifat 

buruk yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh pelaku 

terhadap korbannya. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan 

kekuatan antara pelaku dan korban. Kustanti (2015, h.30) mengatakan bahwa 

perilaku agresif dalam pengertian bullying adalah perilaku kejahatan yang 

dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang pada masalah interpersonal 

yang tidak seimbang kekuatannya. Wiyani (2012, h.12-13) menjelaskan 

contoh-contoh perilaku bullying yaitu mengintimidasi, menyebarkan rumor, 
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memalak, mengejek, menakut-nakuti, dan menyerang fisik seperti 

menendang, memukul, atau mendorong. 

Lebih lanjut Wiyani (2012, h.13) mengatakan bahwa tindakan bullying 

seringkali dianggap hal yang biasa saja dan tidak terlalu diperhatikan dalam 

masyarakat, padahal bullying mempunyai dampak negatif bagi korbannya. 

Dampak jangka pendek dari bullying adalah munculnya perasaan cemas, 

rendahnya kepercayaan diri, stres, terintimidasi, dan depresi yang dapat 

mengakibatkan bunuh diri. Dampak jangka panjangnya bagi korban yaitu 

mengalami masalah emosional dan perilaku.  

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2011, h.23). yang 

pernah menangani klien seorang mahasiswi yang mengalami gangguan psikis 

dan perilaku, klien tersebut sering  mengalami gejala seperti orang kesurupan. 

Setelah sadar dari kesurupannya klien seperti mengalami amnesia. Pada saat 

didiagnosa klien menderita fobia keramaian tanpa dia ketahui apa 

penyebabnya. Jika berada di tempat ramai, klien diserang rasa cemas 

(anxiety), pusing, dan mual. Pada saat terapi, klien berhasil dibawa masuk ke 

pikiran bawah sadar (deep trance) dan dilakukan regresi (dibawa kembali ke 

masa lampau), terungkap bahwa masalah psikis dan emosi klien tersebut 

disebabkan oleh bullying yang dilakukan teman-temannya pada saat klien 

kelas dua SMP. 

Bullying dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor 

orangtua. Orangtua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk 

membesarkan maupun mendidik anak, karena orangtua akan menentukan 

masa depan anak dan perkembangannya (Astarini, 2013, h.31). Masing-

masing orangtua mempunyai cara pola asuh sendiri terhadap anaknya. 

Hurlock (2005, h.204) mengatakan bahwa orangtua memiliki beberapa 

sikap yang khas, salah satunya yaitu melindungi secara berlebihan (over 
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protective). Perlindungan dan pengasuhan yang berlebihan terhadap anak 

akan menimbulkan ketergantungan pada orang lain, sehingga anak frustrasi 

dan tidak percaya diri. Hurlock (dalam Wangi, Istianah, & Alviani, 2015, 

h.217) mengungkapkan bahwa ada tiga jenis pola asuh, salah satunya adalah 

pola asuh over protective. Pola asuh over protective adalah pola asuh 

orangtua yang  menerapkan sistem disiplin dan harus menaati peraturan-

peraturan tersebut, sehingga hal tersebut membuat anak menjadi kaku dan 

frustrasi. 

Soetjiningsih (dalam Wangi, dkk., 2015, h.218) berpendapat bahwa 

pola asuh orangtua yang over protective hanya akan membuat kesulitan pada 

anak. Pola asuh tersebut menyebabkan anak tidak bisa mandiri, selalu 

bergantung pada orang lain, tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri, tidak 

percaya pada diri sendiri, dan tidak dapat bertanggung jawab atas 

keputusannya yang telah dipilih. Yusuf (dalam Dewi & Sugiasih, 2010, h.37) 

mengatakan ada empat aspek dari pola asuh over protective yaitu kontak 

berlebih dengan anak, perawatan atau pemberian bantuan anak secara terus-

menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, dan memecahkan 

masalah anak. 

Lebih lanjut Yusuf (dalam Astarini,2013, h. 32) mengatakan akibat 

dari pola asuh orangtua yang over protective terhadap anaknya adalah anak 

tidak mampu mengendalikan diri, mudah emosi, tidak mau bertanggung 

jawab, muncul perasaan cemas, sangat tergantung pada orang lain, gugup, 

mempunyai sifat egois, suka berkelahi, dan sering menjadi troublemaker 

(pembuat onar). Perilaku tersebut akan menimbulkan salah satu faktor yang 

menyebabkan perilaku bullying pada siswa, karena anak sering mengalami 

troublemaker (pembuat onar) terhadap teman-temannya sendiri. 
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Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di salah satu SD 

yang berada di Kudus, peneliti menjumpai adanya indikasi pola asuh over 

protective pada beberapa orangtua modern zaman sekarang. Indikasi yang 

dimaksudkan yaitu orangtua selalu mengantar dan menjemput anaknya 

sekolah, orangtua tidak mengijinkan anaknya bermain terlalu lama dengan 

temannya, orangtua sering membantu anaknya untuk memakaikan sepatu, 

orangtua selalu membantu menyelesaikan masalah pada anaknya, orangtua 

selalu membatasi aktivitas anaknya, dan orangtua selalu menanyakan kemana 

anaknya pergi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui apakah ada 

keterkaitan antara pola asuh over protective dengan perilaku bullying pada 

siswa sekolah dasar. 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 

over protective dengan perilaku bullying pada siswa Sekolah Dasar. 

 

B. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu dalam 

Psikologi Sosial, Psikologi Perkembangan, dan Psikologi Pendidikan yang 

berkaitan dengan hubungan antara pola asuh over protective dengan 

perilaku bullying pada siswa Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bisa menjadi bahan refrensi untuk mengendalikan 

perilaku bullying, terutama dalam kaiatan dengan pola asuh over protective 

orangtua. 


