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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masa SMA merupakan masa dimana seseorang melakukan pencarian 

jati diri. Pada masa ini siswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas 

perkembangannya dengan baik. Perkembangan sebagai tahapan perubahan 

yang progresif, yang terjadi sebagai hasil dari kematangan seorang individu 

untuk beradaptasi dengan lingkungan (Hurlock, 1993, hal. 206). Siswa sudah 

dianggap mampu untuk menentukan masa depannya dan dapat berperilaku 

dengan baik mengikuti nilai – nilai dan aturan yang berlaku dilingkungannya. 

Pencarian jati diri pada siswa SMA dapat mengarah pada perilaku 

positif maupun negatif. Perilaku positif dapat ditunjukkan melalui prestasi – 

prestasi yang telah dicapai. Perilaku negatif yang marak terjadi pada siswa 

adalah perilaku agresif dan perilaku bullying. Perilaku agresif berbeda dengan 

perilaku bullying. Perilaku Agresif adalah tindakan menyakiti orang lain yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa mendominasi orang 

lain (Papalia, Olds dan Feldman,  2007, hal. 303). Perilaku bullying itu sendiri 

merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara disengaja dan berlangsung 

secara terus – menerus ditujukan pada individu lain yang menjadi incaran 

(Papalia, Olds dan Feldman, 2007, hal. 379).  

Menurut Rigby (dalam Murtie, 2014, hal. 18) perilaku bullying muncul 

dikarenakan adanya hasrat untuk menyakiti dari seorang pelaku kepada 

korbannya. Siswa yang menjadi pelaku bullying adalah orang yang memiliki 

energi didalam tubuhnya yang bergetar pada frekuensi rendah. Orang yang 
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memiliki pola pikir getaran rendah akan selalu merasa tidak dicintai, tidak 

diperhatikan. Dari pola pikir tersebut orang yang menjadi pelaku bullying akan 

memiliki pikiran negatif tentang diri sendiri dan berdampak untuk orang lain 

(Wharton, 2009, hal. 69).  

Siswa yang menjadi pelaku bullying akan mengalami perubahan 

perilaku yang dapat berisiko tinggi untuk kedepannya menjadi pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga ketika mereka dewasa nanti. Kekerasan 

tersebut terjadi karena mereka terbiasa menyelesaikan sesuatu permasalahan 

menggunakan kekerasan. Jika diurutkan dari awal mulanya siswa menjadi 

pelaku bullying dikarenakan mengalami perilaku yang kurang baik dari 

lingkungan sekitarnya kemudian berdampak pada psikis dari remaja tersebut. 

Mereka merasa rendah diri dan emosinya tidak stabil, untuk mengatasi hal 

tersebut mereka melakukan kekerasan kepada orang lain agar mereka 

merasa lebih kuat, merasa puas jika melihat korbannya terlihat takut dan 

tertekan. 

Dalam sebuah tulisan yang berjudul “Saya Sedih Siswa Kelas X Masih 

Sering Kena Bully”, Desy Hartini (Kompas, Selasa, 16 September 2014 | 

13:32 WIB) terdapat 13 siswa kelas XII SMAN 70 Jakarta Selatan dikeluarkan 

dari sekolah karena melakukan tindakan bullying terhadap siswa kelas X 

hingga mengakibatkan luka – luka. 

National Institute for Children and Human Development (NICHD) 

menjelaskan hasil surveinya di dalam Journal of the American Medical 

Association pada tahun 2001, survei ini dilakukan pada 15.686 siswa kelas 6 

hingga 10 di berbagai sekolah negeri maupun sekolah swasta di Amerika 

Serikat. Hasil survei menyatakan bahwa 16% murid mengaku mengalami 
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bullying yang dilakukan oleh murid lain. 

(www.nichd.nih.gov/news/releases/bullying). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa 

Amini pada tahun 2008 mengenai perilaku bullying di kota Yogyakarta, 

Surabaya dan Jakarta tercatat terjadinya tingkat bullying sebesar 66,1% siswa 

SMP dan 67,9% siswa SMA. Bullying yang muncul meliputi bullying verbal, 

fisik serta psikologis. Remaja SMA lebih sulit untuk mengontrol emosinya 

dibandingkan dengan remaja SMP. Hal tersebut dikarenakan remaja SMA 

dituntut lebih untuk bersikap dewasa dan menerima tekanan – tekanan yang 

diberikan oleh orang tua. Karena tekanan itulah remaja SMA memberontak 

dan melampiaskannya kepada orang lain dalam bentuk perilaku bullying. 

Selain itu dari data hasil wawancara dan observasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Januari 2018 di SMA Kesatrian 2 

Semarang yang dilakukan kepada kepala sekolah, bagian kurikulum, guru BK 

dan beberarapa siswa. Dari wawancara tersebut didapatkan temuan 

mengenai perilaku bullying yang terjadi di sekolah tersebut. SMA Kesatrian 2 

Semarang memiliki jumlah murid sebesar 864 siswa, disetiap angkatannya 

terdapat 8 kelas dengan jumlah tiap kelasnya sebanyak 36 siswa. Dari 

wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa terdapat 

siswanya yang terlibat dalam kasus bullying di sekolah. Kepala sekolah juga 

menjelaskan perilaku bullying yang sering terjadi di sekolah dalam bentuk 

bullying verbal dan fisik, seperti adanya siswa yang seringkali mendapatkan 

ejekan atau julukan oleh teman-temannya. Dari penjelasan guru BK yang 

terlibat dalam khasus bullying di sekolah sebanyak 65% dari total 864 siswa 

yang ada di SMA Kesatrian 2 Semarang. Guru BK di sekolah tersebut juga 

http://www.nichd.nih.gov/news/releases/bullying
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menyatakan bahwa sering menangani siswa atau siswi yang kerap 

mengganggu teman yang lain saat di sekolah, pihak guru BK juga pernah 

memberikan konseling kepada siswanya yang yang menjadi pelaku bullying di 

sekolah tersebut. 

Seseorang menjadi pelaku bullying dikarenakan orang tersebut sedang 

merasa kurangnya perhatian, melakukan pelampiasan dendam, pembuktian 

jati diri dan kebiasaan berkelahi. Bullying disebabkan oleh seseorang yang 

menjadi korban dari keadaan lingkungan sekitar yang membentuk 

kepribadiannya menjadi agresif dan sulit untuk mengendalikan emosi. 

Misalnya dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis yaitu sering 

terjadinya pertengkaran orangtua di depan siswa, pola asuh yang tidak 

sesuai, dan pengekangan terhadap siswa yang harus menaati semua 

peraturan orangtua tanpa adanya bantahan (Murtie, 2014, hal. 50). 

Pada penelitian Nabilah (2018, hal. 48) yang menjelaskan bahwa yang 

menyebabkan munculnya perilaku bullying ialah dari pola asuh dari orang tua 

kepada anak. Dimana orang tua memberikan peraturan kepada anak secara 

berlebihan dan orang tua menerapkan disiplin yang keras, tegas dan orang 

tua tidak menerima bantahan. 

Baumrind (dalam Papalia, Olds dan Feldman 2007, hal. 300) 

menyatakan bahwa pola pengasuhan memiliki peranan penting bagi 

perkembangan sikap, kepribadian maupun perilaku setiap anak didalam 

keluarga. Baumrind menyebutkan ada beberapa pola asuh, antara lain: pola 

asuh demokratis, permisif, otoritarian dan penelantaran. Pelaku bullying 

biasanya adalah anak-anak dari orangtua yang otoriter, berperilaku kasar atau 

permisif dengan perilaku agresif anak (Wiyani, 2012, h 89). 
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Pola asuh ini salah satunya adalah pola asuh otoritarian. Pola asuh 

otoritarian adalah pola asuh yang gagasan pengasuhannya membatasi dan 

bersikap menghukum dan mendikte siswa untuk mengikuti petunjuk orangtua 

dan menghormati pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh orangtua. 

Orangtua memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap siswa tanpa 

mengerti apakah mereka mau atau tidak menjalankan aturan tersebut 

(Santrock, 2006, hal. 267). 

Pengasuhan secara otoritarian yang memberikan hukuman secara fisik 

dan verbal akan membuat siswa menjadi marah dan kesal kepada 

orangtuanya namun anak tidak berani untuk mengungkapkan kemarahan 

yang dirasakan. Penerapan pola asuh otoritarian orang tua yang semakin 

ditambah frekuensinya akan membuat siswa untuk memiliki pikiran dan 

bersikap akan melakukan hal yang lebih besar dalam melakukan  

pelampiasan untuk mengintimidasi orang lain (Lereya, Samara, & Wolke, 

2013, hal. 1102). 

Pola asuh otoritarian yang tinggi dan semakin keras akan membuat 

siswa terbiasa dengan perilaku – perilaku negatif seperti yang dilakukan oleh 

orangtuanya di rumah. Hal tersebut akan membuat anak lebih mudah 

melakukan perilaku negatif di luar rumah seperti perilaku bullying (Georgio 

dan Olweus dalam Hasan dan Ee, 2005). Hal tersebut dikarenakan orangtua 

adalah sebagai model perilaku yang ditirukan secara langsung oleh siswa. 

Dalam sebuah tulisan yang berjudul “Pola Asuh Otoriter Sebabkan 

Anak Tak Bahagia”, (Kompas, Sabtu 5 September 2015 | 11:09 WIB) hasil 

studi terhadap ribuan orang di Inggris yang diikuti mulai saat mereka remaja 
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sampai usia 60-an menunjukkan, anak yang sejak kecil selalu dikontrol 

kehidupannya tidak bahagia dan memiliki kesehatan mental yang rendah. 

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Carima (2017) 

penelitian tersebut meneliti tentang perilaku bullying pada remaja dengan pola 

asuh otoriter orangtua sebagai variabel bebas. Sedangkan dalam penelitian 

ini, Subjek yang digunakan adalah siswa SMP. 

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul pertanyaan apakah ada 

hubungan antara pola asuh otoritarian orangtua terhadap perilaku bullying 

pada remaja SMA. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara pola asuh otoritarian orangtua dengan perilaku bullying 

terhadap siswa SMA. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang psikologi khususnya psikologi perkembangan, 

psikologi pendidikan dan psikologi sosial dengan memberi gambaran tentang 

perilaku bullying pada siswa SMA ditinjau dari pola asuh otoritarian orangtua. 

1.3.2. Manfaat praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dan pembelajaran pada 

masyarakat khususnya remaja dan orang tua tentang mencegah dan 

mengatasi permasalahan bullying siswa SMA yang ditinjau dari pola asuh 

otoritarian orang tua. 
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