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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Akhir-akhir ini di Indonesia muncul banyak permasalahan 

dalam berbagai ranah.Termasuk salah satu yang menjadi masalah 

yang harus dipikirkan pemerintah Indonesia adalah mengenai 

banyaknya kasus kekerasan, hampir setiap hari media masa tidak 

pernah melewatkan untuk memberitakan kasus kekerasan termasuk 

mengenai kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan kini 

sudah mulai membudaya di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya jumlah, jenis, maupun kualitas kekerasan itu sendiri. 

Pelaku dan korban kekerasan pun beragam baik ditinjau dari jenis 

kelamin, latar belakang, maupun tingkatan usia. (Arofa, 2018). 

 Ragam ataupun jenis kekerasan banyak sekali, salah satu di 

antaranya adalah bullying. Tindakan bullying, yaitu perbuatan yang  

menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik dalam bentuk 

kekerasan fisik, verbal, ataupun psikologis yang sering sulit dihindari 

dalam sebuah lingkungan sosial. Tindakan ini bisa dengan mudah 

dikenali, diantaranya adalah intimidasi, pelecehan, diskriminasi, 

pengucilan, ejekan, kekerasan secara fisik, dan mental yang dilakukan 

terhadap orang lain.  ( Berlianti,2016) 

Hal ini menyita perhatian banyak kalangan, mengingat bullying 

dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan psikologis 
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anak. Akibat bullying bagi korban akan berdampak menderita depresi 

dan kurang percaya diri dalam masa dewasa, sementara untuk pelaku 

bullying, kemungkinan besar akan terlibat dalam tindakan kriminal di 

kemudian hari ( Amini, 2008) 

Menurut Solberg danSolberg dan Olweus (2003) bullying 

merupakan suatu bentuk tindakan penindasan atau intimidasi secara 

berulang – ulang, baik secara fisik, verbal, dan emosi, mulai dari 

tindakan memukul, mendorong, mengejek, mengancam, dan memalak 

uang demi kepentingan pribadi. Kini, bullying tidak hanya dapat 

dilakukan secara langsung, tetapi bisa juga dilakukan melalui email, 

chatting, dan internet yang berisi pesan-pesan yang dapat 

menyinggung perasaan orang lain. 

Hal senada diutarakan oleh Rigby (2003) bahwa ada tiga 

karakteristik yang menonjol pada perilaku bullying  yaitu adanya 

perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korban, 

tindakan itu dilakukan secara tidak seimbang sehingga menimbulkan 

perasaan tertekan korban dan perilaku itu dilakukan secara berulang – 

ulang.  

Data Statistik KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 

menyebutkan adanya peningkatan kasus bullying di kalangan 

pelajar Indonesia, data terseut dapat dilihat dalam tabel dibawah 

ini   

 

https://www.suara.com/news/2017/11/02/131823/keluarga-pelaku-minta-maaf-ke-anak-yang-di-bully-mirip-ahok
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Tabel 1. 

Tabel Peningkatan Kasus bullying tahun 2011 – 2018. 

 

NO Tahun Jumlah Kasus 
Bullying 

1 2011 - 2016 253 kasus 

2 2017 117 kasus 

3 2018 161 kasus 

  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Amini ( 2008) pada tiga 

kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta 

tercatat perilaku bullying pada 67,9 % siswa dilakukan oleh pelajar  

SLTA dan 66,1 % dilakukan oleh pelajar SLTP dengan kategori 

tertinggi kekerasan Psikologis, yaitu pengucilan, dan peringkat kedua 

adalah kekerasan verbal (mengejek) dan fisik ( memukul). 

Sebagai contohnya pada tahun 2017 , beredar kasus yang 

melibatkan beberapa siswa SMP dan SD di Jakarta yang sedang 

melakukan perilaku bullying dengan memukul salah satu siswi dan  

merekamnya memalui kamera handphone salah satu siswa, hingga 

menjadi viral di media sosial, (Pratama, 2017)  

Hal ini didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh 

Sulistyorini (2016) pada salah satu SMP di kota Surakarta mengenai 

perilaku bullying, mengungkapkan bahwa 62 dari 223 siswa kelas VIII 

: 24,19 % memaki – maki temannya jika diganggu; 33,87% memanggil 

dengan julukan; dan 3,83%  mengolok – olok temannya. 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di 

salah satu SMP di kota Solo pada tanggal 30 Januari 2018, melihat 

beberapa siswa baik wanita maupun laki – laki terlihat melakukan 

perilaku bullying, perilaku yang nampak ialah mengejek teman dengan 

menggunakan nama orangtuanya, mengganggu teman, dan berkelahi 

antara laki – laki. Dari pengamatan yang dilakukan ditemukan dari 

pihak sekolah kurang adanya perhatian kepada anak – anak yang 

terlibat bullying, dan teman – teman yang melihat pun tidak ada yang 

berusaha melerai atau mengingatkan.  

Dampak dari perilaku bullying jika dibiarkan terjadi akan 

berakibat buruk bagi  korban maupun bagi pelaku, menurut Solberg 

dan Olweus (2003) perilaku bullying akan berdampak negatif bagi 

individu yang terlibat baik korban maupun pelaku bullying, dampak 

negatif tersebut antara lain terjadinya gangguan psikologis seperti 

cemas dan kesepian, konsep diri korban bullying menjadi lebih negatif 

karena korban merasa tidak diterima oleh teman  – temannya, selain 

itu korban dapat merasakan stress, depresi, benci terhadap pelaku, 

akan menjadi pelaku bullying  ketika dewasa, mempunyai sifat  

dendam, bahkan  menyebabkan tindakan bunuh diri. Dari sisi 

akademik pun akan berdampak negatif, dari penelitian menunjukan 

bahwa bullying berhubungan dengan penurunan akademik bagi 

korban karena korban bullying sering mengalami ketakutan untuk 
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pergi ke sekolah dan menjadi tidak percaya diri ( Carter & Spencer, 

2006) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 

kepada siswa dan guru  pada 9 Februari 2018 , sebagian besar siswa 

mengaku pernah menjadi pelaku maupun korban, sebagian besar dari 

mereka yang pernah melakukan bully mempunyai motif hanya 

bercanda, pernah melihat di televisi sehingga melakukan tindakan 

tersebut kepada temannya, beberapa dari mereka pun mengaku 

pernah menjadi korban bully, mereka pernah dengan  secara paksa 

diminta uang oleh temannya dan diancam akan dipukul ketika tidak 

memberikan uangnya, ada juga yang pernah dipermalukan dengan 

mencopot celananya di depan kelas ketika sedang istirahat.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 

guru BK mengenai tindakan bully  yang ada di lingkungan sekolah 

tersebut, mengaku jika memang benar sering ditemukan tindakan 

tindakan yang mengarah kepada perilaku bully  di antara para siswa 

mereka, guru mengaku tindakan bully yang dilakukan terkadang 

dilakukan atas dasar “guyon”, namun terkadang menjadi serius 

sehingga terjadi perkelahian hingga menyebabkan salah satu dari 

mereka menangis, dan para orangtua korban tidak terima sehingga 

terjadi adu mulut diantara para orangtua, selain itu guru BK juga 

bercerita bahwa dahulu pernah mengeluarkan siswanya karena sering 

melakukan tindakan bully kepada teman –temannya.  
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Sejumlah faktor dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku 

bullying terhadap siswa. Dikatakan oleh Cook (2010) bahwa  faktor 

seperti kepribadian seseorang, lingkungan  rumah lebih khususnya 

dalam hal ini adalah keluarga , iklim sekolah, dan faktor  teman 

sebaya  dapat dikaitkan dengan perilaku bullying.  

Faktor kepribadian adalah salah satu faktor terbesar yang 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan bullying, 

kepribadian merupakan bagian dari individu yang paling 

mencerminkan atau mewakili pribadi , bukan hanya yang 

membedakan individu tersebut dengan orang lain tetapi yang lebih 

penting bahwa kepribadian meliputi apa yang paling khas dalam diri 

seseorang (Hall dan Lindzey,2009).Menurut Novianti dalam Usman 

(2013) faktor terbesar penyebab siswa melakukan bullying  adalah 

tempramen  yaitu sifat yang terbentuk dari respon emosional. Hal ini 

mengarah pada perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial 

siswa. Siswa yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk melakukan 

bullying dibandingkan dengan yang pasif atau pemalu.  

Penelitian mengenai kepribadian  telah banyak dilakukan oleh 

para peneliti baik di luar maupun di dalam negeri, salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh Ngozi (2014), hasil dari penelitian 

tersebut mengatakan bahwa  salah satu  yang berpengaruh dengan 

perilaku bullying ialah kepribadian neurotic. Neuroticism adalah salah 

satu faset dari lima kepribadian yang ada dalam big five personality 
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yang mengacu pada kecenderungan seseorang mengalami perasaan 

negatif, pencemas, self – esteem yang rendah, tegang, irasional atau 

bertindak diluar nalar tanpa berpikir panjang.Orang dengan 

kepribadian neuroticism yang tinggi akan mudah terkejut dan gelisah. 

Meningkatnya tingkat neuroticism berkorelasi kuat dengan sejumlah 

penyakit kejiwaan seperti depresi, gangguan bipolar dan gangguan 

kecemasan, apalagi individu yang sehat dengan tingkat neuroticism 

yang tinggi memiliki resiko lebih besar untuk berkembang agresif, 

depresi dan gangguan kecemasan. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Benitez & 

Justicia (2006), menurutnya kepribadian yang dimiliki oleh para pelaku 

bullying  ialah cenderung memiliki sikap empati yang rendah, cepat 

marah, mudah frustrasi ketika dalam keadaan tertekan, ciri – ciri 

kepribadian tersebut seperti ciri – ciri yang ada pada kepribadian 

neurotism. 

Faktor yang lainnya yang berpengaruh terhadap terjadinya 

perilaku bullying dikalangan para remaja ialah faktor keluarga, dalam 

hal ini adalah komunikasi interpersonal siswa dengan orangtuanya. 

Siswa remaja yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pola 

komunikasi yang negatif seperti sarcasm akan cenderung meniru 

kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Kekerasan verbal yang 

dilakukan oleh orangtua kepada anak akan menjadi contoh perilaku 

yang dilakukan anak di lingkungan sekitarnya. Hal ini biasanya 
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diperparah dengan kurangnya kehangatan kasih sayang dan tidak 

adanya dukungan dan pengarahan kepada anak, membuat anak 

memiliki kesempatan menjadi pelaku bullying  (Usman, 2013) 

  Ada keterkaitan antara kualitas interaksi anak dengan 

keluarga dan kondisi antar anggota keluarga yang menyebabkan 

kecenderungan anak melakukan perilaku bullying. Interaksi dan 

kondisi yang dimaksud adalah hubungan anak dengan sosok ayah 

dan ibu, dan hubungan antara ayah dan ibu di lingkungan keluarga 

mereka. Menurut Fielder dalam Efobi (2014), perilaku bullying 

berkembang dari proses interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan rumah/keluarga sebagai tempat dasarnya. Menurutnya, 

perilaku yang tidak diinginkan seperti bullying merupakan hasil dari 

dinamika interaksi yang terjadi di dalam keluarga. Hal ini diperkuat 

oleh Georgiou dalam, dalam Efobi (2014) yang menyatakan bahwa 

anak-anak dapat belajar untuk menjadi agresif dengan mengamati 

interaksi yang terjadi didalam keluarga setiap harinya.  

Komunikasi dalam keluarga terutama komunikasi yang terjalin 

antara orangtua dan anak sangatlah penting dalam pembentukan 

kepribadian anak, dalam konteks ilmiah, Balson dalam Setyowati 

(2005) menyatakan bahwa seluruh perilaku seseorang seperti bahasa,  

permainan emosi, dan pembentukan karakter dipelajari dan 

dikembangkan dalam keluarga,sekolah dan masyarakat. Melalui 

keluarga pribadi anak akan terbentuk, sehingga mereka memiliki 
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gambaran-gambaran tentang kehidupan mereka sendiri dan orang 

lain, serta gambaran-gambaran yang membentuk prinsip-prinsip yang 

akan ditunjukkan selama kehidupannya. 

Orangtua yang melakukan komunikasi yang baik kepada 

anaknya, seperti memberikan kasih sayang, perhatian, dan 

perlindungan bagi anaknya akan memberikan kenyamanan bagi anak 

sehingga  mengurangi resiko kenalakan pada remaja, menurut 

Ammang (2017) kualitas hubungan dan komunikasi anak dan 

orangtua akan sangat mempengaruhi kehidupan remaja tersebut 

dimasa yang akan datang. Semakin baik komunikasi yang dibangun 

oleh orangtua dan remaja maka akan semakin menghindarkan remaja 

dari kenakalan remaja seperti bullying, merokok, dan perilaku seks 

bebas di kalangan remaja. Sebaliknya jika komunikasi yang dibangun 

oleh orangtua dan anak berjalan buruk, dengan sangat rendahnya 

perhatian dan membangun komunikasi tertutup akan menyebabkan 

anak menjadi pribadi yang liar dan akan mencari perhatian di luar 

dengan  perilaku negatif seperti tawuran, kekerasan, dan seks bebas.   

Pemaparan diatas diperkuat oleh wawancara peneliti kepada 

salah satu siswa di SMP swasta di Solo pada tanggal 9 Februari 2018, 

siswa tersebut bernama N, seorang perempuan yang duduk di bangku 

kelas dua, menurut gurunya N sering terlibat perkelahian dengan 

teman sekelasnya bahkan dengan adik kelas maupun kakak kelasnya, 

N berkali – kali dipanggil oleh guru BK dan sempat diancam akan di 
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keluarkan dari sekolah karena sering memalaki uang temannya ,dari 

wawancara yang dilakukan diperoleh data N merupakan anak  ke lima 

dari lima bersaudara, ayahnya  bekerja sebagai kuli bangunan dan 

sering keluar kota, ibunya bekerja sebagai buruh cuci dan berjualan 

nasi di rumahnya. Ketiga kakaknya sudah menikah dan N tinggal 

bertiga bersama ibu dan kakaknya. Kakak N bekerja sebagai tukang 

jualan lotre di lingkungannya.  

N mengaku ia melakukan bullying  sejak kelas 6 SD, dahulu ia 

sering diolok – olok oleh temannya karena berpenampilan jelek, 

berkulit hitam dan berbadan gemuk, N mengaku  berkelahi dengan 

temannya itu dia lakukan karena disuruh oleh kakaknya sebagai 

bentuk pembalasan karena dia telah diolok  - olok oleh temannya, hal 

tersebut berlanjut  ketika N bergaul dengan teman – temannya yang 

juga merupakan geng yang sering membuat onar di sekolahnya, 

hingga sekarang karena mereka berada di satu sekolahan yang sama.  

Menurut N, hubungan N dengan kedua orangtuanya kurang 

dekat, ayahnya bekerja di luar kota dan jarang pulang, ibunya sibuk 

berjualan di rumahnya sehingga jarang menemaninya di rumah, hanya 

jika N tidak banyak kegiatan N terkadang membantu orangtuanya 

berjualan, sedangkan kakaknya juga jarang dirumah karena berjualan 

lotre dengan orang – orang di lingkungannya, sehingga jika N 

mempunyai masalah N lebih sering mecurahkannya pada teman satu 

gank nya.  
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Menurut Roland dalam Usman (2013) Perilaku bullying dan 

pengaruhnya telah diuji di beberapa negara dan ditemukan adanya 

faktor – faktor yang signifikan yang mempengaruhi perilaku bullying 

pada kesehatan psikologis dan perkembangan fisik. Kemungkinan 

para siswa menjadi menjadi pelaku bullying dipengaruhi oleh 

beberapa variable. Beberapa studi yang telah dilakukan 

mengungkapkan variabel yang  berpengaruh kepada perilaku  bullying 

pada remaja yaitu individual, hubungan keluarga, teman sebaya dan 

sekolah.    

Beberapa peniliti telah menguji hubungan antara kepribadian 

dengan perilaku bullying, salah satu studi pada anak remaja di 

Florance, Amerika yang dilakukan kepada anak  remaja berusia 10 – 

15 tahun, menunjukan bahwa kecenderungan seseorang dalam 

melakukan perilaku bullying  berhubungan dengan faktor kepribadian 

yang dikenal dengan nama psychoticism (Rigby, 2003). 

Studi lain, menunjukan keluarga dalam hal ini adalah orangtua  

memainkan peran penting pada anak – anak  dan remaja (Usman, 

2013). Thombery pada penelitiannya, yang dilakukan kepada remaja 

yang berusia 12 – 15 tahun di Canada menunjukan 38% remaja yang 

berasal dari keluarga yang tidak melakukan kekerasan di dalam 

rumah kadang melakukan kekerasan di luar rumah namun dengan 

tingkat yang masih kecil, seperti mengejek dan memalak. Presentase 

ini meningkat sebesar 60 % ketika Thombery melakukan penelitian 
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kepada anak dan remaja yang berasal dari keluarga yang senang 

melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik, dan menerapkan 

komunikasi yang tertutup. 

Menurut pendapat Wong dalam Usman (2003), Komunikasi 

interpersonal yang dibangun oleh para siswa dengan orangtuanya  itu 

baik maka perilaku  bullying  yang ditimbulkan akan rendah, orangtua 

yang menerapkan komunikasi yang terbuka dan selalu melibatkan 

anak – anaknya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh orangtua, 

dan menerapkan disiplin yang konsisten akan menghindarkan anak  

dari perilaku  bullying.  Anak – anak yang biasa melakukan perilaku  

bullying biasanya berasal dari keluarga yang sangat rendah 

perhatiannya dan membangun komunikasi yang tertutup. 

B.  Permasalahan Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 

 Apakah kepribadian neurotism dan komunikasi orangtua – 

anak akan berpengaruh terhadap perilaku bullying di kalangan para 

remaja? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik  

hubungan antara kepribadian neurotiscm dan komunikasi  orangtua – 

anak   terhadap  perilaku bullying pada remaja. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

usaha pengembangan bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi 

perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi kepribadian  

mengenai   kepribadian neurotism  dan Komunikasi orangtua  dan 

perilaku bullying  pada remaja. 

2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis dengan penelitian ini memberikan referensi 

kepada para orangtua untuk memberikan informasi bagaimana 

mengendalikan perilaku bullying  dikalangan para remaja terutama 

yang berkaitan dengan kepribadian neurotism dan komunikasi 

orangtua – anak.  

E. Originalitas 

Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak usia 

sekolah memang sangat memprihatinkan bagi pendidik dan orang 

tua. Banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peniliti 

untuk meniliti dampak dari perilaku bullying baik di luar negeri 

maupun di Indonesia khususnya.  

Hasil survey yang dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini 

dalam workshop anti bullying tertanggal 28 april 2006 yang dihadiri 

oleh lebih kurang 250 peserta mengemukakan 94,4 % peserta 
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menyatakan bullying yang paling banyak terjadi adalah di 

Indonesia (Amini, 2008) 

Menurut Ayuningtyas, di daerah – daerah Indonesia Timur, 

Khususnya Maluku Utara merupakan daerah dengan tingkat 

kekerasan paling tinggi. Pada akhir tahun 2005, Erick Van Diesel 

dari National Child Protection Adviser Save the Children United 

Kingdom memaparkan dari 800 orang anak,70 % mengalami 

kekerasan fisik. ( Magrifah, 2010) 

 Penelitian mengenai  perilaku bullying memang masih jarang 

di lakukan di Indonesia khususnya, namun di Luar Negeri 

penelitian dengan kasus bullying sudah banyak dilakukan, ada 

beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat mengenai 

bullying, namun kebanyakan dari mereka berfokus pada korban 

bullying. 

 Ada beberapa penelitian yang  berfokus pada perilaku 

bullying yang dihubungkan dengan faktor yang mempengaruhi 

perilaku tersebut, seperti  penelitian yang dilakukan oleh 

Usman(2013) yang meneliti mengenai perilkau bullying dengan 

menghubungkan faktor kepribadian, komunikasi, kelompok teman 

sebaya, dan iklim sekolah  terhadap perilaku bullying penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan skala kepribadian Big Five dan 

diperoleh hasil, ada hubungan negatif antara kepribadian dan 

perilaku bullying, semakin tinggi kepribadian seseorang maka 
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semakin rendah pula perilaku bullying ,selain itu yang sangat 

berpengaruh lainnya ialah dimensi dari komunikasi, khususnya 

komunikasi interpersonal remaja dengan orangtua, komunikasi 

interpersonal yang terbangun antara siswa dan orangtua yang baik 

akan menimbulkan perilaku bullying yang rendah pula. 

 Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Efobi ( 2014) 

yang menguhubungkan gaya pengasuhan orangtua dan perilaku 

bullying  pada remaja dan diperoleh hasil bahwa ketika gaya 

pengasuhan yang diberikan oleh orangtua di rumah akan 

berpengaruh dengan hubungan kehidupan sosial mereka di luar 

rumah karena pembentukan kepribadian pertama kali berada di 

dalam rumah.   

Dari  beberapa penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengangkat kasus bullying dengan menghubungkannya dengan 

faktor kepribadian dan faktor keluarga , karena faktor tersebut yang 

paling dekat dengan kasus bullying yang terjadi di kalangan para 

remaja khususnya. 

                                                                                                                                                                                                                                                


