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  BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian dilaksanakan sebagai tahapan awal 

sebelum peneliti melakukan penelitian. Tujuan dilaksanakannya 

orientasi kancah penelitian adalah untuk mengetahui keselarasan 

antara subjek penelitian dengan kondisi tempat penelitiann. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepribadian neurotism 

dan komunikasi orangtua – anak dengan perilaku bullying pada remaja. 

Secara khusus penelitian ini dilaksanakan di SMP Murni Surakarta yang 

beralamat di jalan  Wahidin no 33, Penumping Surakarta, SMP Murni 

Surakarta adalah salah satu SMP swasta di solo yang berada dalam 

naungan yayasan Perguruan Murni, berdiri sejak 21 desember 1915, 

didirikan pertama kali oleh sebuah perkumpulan orang Belanda yang 

bernama  Vereeningin Tot Bevordering Van Het Neutral Lager Onderwijs 

Aan Inlanders Te Soerakarta , dan berganti nama menjadi Perguruan 

Murni Sejak tahun 1950. Perguruan Murni memiliki Jenjang dari SD 

hingga SMA, dan SMK. 

SMP Murni memiliki  9 kelas dengan total murid 186 siswa, 9 

kelas tersebut terdiri dari kelas VII sampai dengan kelas IX dengan 

pembagian kelas VII  A 20 murid, VII B 18 murid VII C 19 murid,  dan 

kelas VIII  dengan tiga kelas masing – masing VIII A, 18 murid, VIII B 

24 murid, VIII C 19  dan kelas IX dengan jumlah murid per kelas  kelas 
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IX A, 25 murid, IX B 23 murid, dan IX C 20 murid. SMP Murni 

mempunyai 1 kepala sekolah dan 22 guru yang sudah diangkat sebagai 

PNS. Menurut Penuturan kepala sekolah, SMP Murni saat ini sedang 

kekurangan murid karena terkena system zonasi  sehingga banyak 

anak yang sekolah sesuai dengan zona rumah mereka. 

Penentuan kancah penelitian ini didasarkan atas beberapa 

pertimbangan anatara lain : 

1. Terdapat fenomena perilaku bullying yang terjadi di sekolah SMP 

Murni Surakarta, hal ini diambil dari wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan kepala sekolah dan guru BK, serta pengamatan 

peneliti selama 2 hari yaitu pada tanggal 8 dan 9 Februari 2018 

pada saat jam pelajaran maupun pada saat jam istirahat, fenomena 

yang terjadi adalah bullying secara verbal yaitu dengan pemberian 

julukan pada teman, dan umpatan kepada teman, selain itu ada 

juga bullying secara fisik yaitu dengan memukul dan menjambak 

rambut  karena berkelahi.  

2. siswa siswi SMP Murni yang berlatar belakang dari berbagai 

macam latar belakang keluarga dan pendidikan keluarga yang 

berbeda serta lingkungan yang berbeda  dan kepribadian anak 

yang berbeda – beda akan sangat dekat dengan kecenderungan 

berperilaku bullying , maka dari itu penelitu ingin meneliti apakah 

ada hubungan antara kepribadian neurotism dan komunikasi 
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orangtua anak dengan perilaku bullying khususnya pada siswi SMP 

Murni Surakarta.  

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 – 24 November 2018. 

Pengambilan data menggunaan try out terpakai, yaitu pengambilan 

data yang dilakukan hanya sekali dan data tersebut digunakan untuk 

uji validitas, reliabilitas, uji asumsi dan analisis data. Hal ini 

dikarenakan adanya  keterbatasan subjek dan terbatasnya waktu 

penelitian yang diberikan oleh pihak sekolah. 

Selanjutnya, pengambilan data dilakukan dengan cara 

peneliti masuk ke kelas yang sudah ditunjuk oleh pihak sekolah dan 

secara langsung peneliti memberikan lembar skala kepada subjek 

penelitian. Jumlah subjek yang di peroleh dalam penelitian ini ialah 

sebanyak 50 subjek  yang terdiri dari dua kelas. 

Pengambilan data dilakukaan pada saat jam pelajaran 

kosong, dengan menggunakan kelas yang ditunjuk oleh pihak 

sekolah, dengan pertimbangan merupakan kelas yang memiliki jam 

kosong   pada saat dilaksanakan pengambilan data.  

C. Uji  Skala Penelitian 

1. Skala Kepribadian Neurotism 

Pengujian validitas dan reliabilitas pada skala Kepribadian 

Neurotism dilakukan dengan menggunakan program komputer 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 16.0. 
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Hasil uji validitas pada skala Kepribadian Neurotism  dari 48 butir 

pernyataan menunjukkan 42 butir pernyataan dinyatakan valid dengan 

koefisien validitas memiliki rentang 0,245 sampai 0,788. Hasil uji 

reliabilitas untuk skala Kepribadian Neurotism menunjukkan bahwa 

skala reliabel dengan koefisian reliabilitas 0.941. Rincian mengenai hasil 

uji Skala variabel Kepribadian Neurotism  dapat dilihat pada lampiran   

C-1 

Tabel 6 .  
Hasil Uji Skala Kepribadian Neurotism 

 
No. Faset 

Neurotism 

Item Valid Jumlah 

Valid 

No. Item 

Gugur 

Jumlah 

Gugur 

1.  Anxiety 1,4,7,10,13, 

16,19 

 

7 22 1 

2.  Anggry 

Hostility 

2,5,8,11,14,17, 

20,23 

 

8 - 0 

3.  Depression 3,6,9,12,15, 

18,21,24 

8 - 0 

4.  Self –

Consciousness 

 

25,28, 

34,37,40,43, 

47 

7 31 1 

5.  Impulsiveness 26,29,38,41,4

4,47 

 

6 32,35 2 

6.  Vulnerability 27,30, 36 

42,45,48 

 

6 33,39 2 

 Jumlah 48 42  6 

 

2. Skala Komunikasi Orangtua – Anak  

Hasil uji validitas pada skala Komunikasi Orangtua Anak dari 24 

butir pernyataan, 23 butir pernyataan dikatakan valid, dengan koefisien 
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validitas memiliki rentang 0.249sampai 0,905 Hasil uji reliabilitas untuk 

skala Komunikasi Orangtua – Anak menunjukkan bahwa skala reliabel 

dengan koefisian reliabilitas 0,971. Rincian mengenai hasil uji Coba 

variabel religiositas dapat dilihat pada lampiran C-3 

Tabel 7.  
Hasil Uji Skala Komunikasi Orangtua Anak   

 

No
. 

Aspek 
Komunikasi 

Orangtua  

Item Valid Jumlah 
Valid 

No. 
Item 
Gug
ur 

Jumla
h 

Gugur 

1. Keterbukaan 
( openness) 

2,3,4,5,6 5 1 1 

2. Empati(emphat
y) 

7,8,9,10,11, 

12 

6 - 0 

3. Dukungan  
(Supportivenes
s) 

13,14,15,16,17,
18 

6 - 0 

4. Perasaan 
positif 

( Positiveness) 
 

19,20,21,22,23,
24 

6 - 0 

 Jumlah 23 23  1 

 

3. Skala Perilaku Bullying  

Hasil uji validitas pada skala Perilaku Bullying  dari jumlah 24 butir 

pernyataan menunjukkan bahwa 21 butir pernyataan dinyatakan valid 

dengan koefisien validitas memiliki rentang 0,267 sampai 0,909. Hasil 

uji reliabilitas untuk skala Perilaku Bullying menunjukkan bahwa skala 

reliabel dengan koefisian reliabilitas 0,963. Rincian mengenai hasil uji 

coba variabel peran orangtua dapat dilihat pada lampiran C-2 
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Tabel 8.  
Hasil Uji Skala Perilaku Bullying 

  

No. Jenis – 
Jenis 

Perilaku 
Bullying  

Item Valid Jumlah 
Valid 

No. 
Item 

Gugur 

Jumlah 
Gugur 

1. Fisik 1,2,3,45,6,7,8 

 

6 - 0 

2. Verbal 9,10,11,12, 

13,14,15,16 

 

6 - 0 

3. Psikis 17,18,19 
,23,24 

4 20, 
21,22 

3 

 Jumlah 21 21  3 

 

D. Uji Asumsi 
Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan analisis data. Uji 

asumsi yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, uji linieritas dan uji 

multikolinieritas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian 

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan 

bantuan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows versi 16.0. Hasil uji normalitas variabel Kepribadian Neurotism 

menunjukkan nilai Z = 0,711 dengan dengan signifikansi sebesar 0,692 

variabel Komunikasi Orangtua - Anak menunjukkan nilai Z = 0,594 

dengan signifikansi sebesar 0,873 dan variabel Perilaku Bullying  

menunjukkan nilai Z = 0,880 dengan signifikansi sebesar 0,421 

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka signifikansi ketiga data 
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variabel menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal. Rincian 

mengenai hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran E-1. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data variabel Kepribadian Neurotism dan Komunikasi Orangtua – Anak  

memiliki hubungan yang bersifat linier terhadap variabel perilaku 

Bullying. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan Curve Fit. Hasil 

uji linieritas antara variabel Kepribadian Neurotism dan Perilaku Bullying  

menunjukkan bahwa nilai Flinier  115,365  dengan p<0,01, sedangkan 

hasil uji linieritas antara variabel Komunikasi Orangtua   dan Perilaku 

Bullying  menunjukkan bahwa nilai Flinier  = 105,959 dengan p<0,01. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa variabel Kepribadian Neurotism dan 

Komunikasi Orangtua Anak  memiliki hubungan yang linier terhadap 

variabel Perilaku Bullying . Rincian mengenai hasil uji linieritas dapat 

dilihat pada lampiran E-2. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

hubungan antar variabel bebas sehingga dapat terlihat apakah variabel-

variabel bebas pada penelitian ini memiliki pengaruh atau keterkaitan 

satu dengan yang lain. Uji multikolinieritas ini melihat nilai tolerence dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Variabel dapat dikatakan memiliki 

multikolinieritas apabila nilai tolerence < 0,1 dan nilai VIF > 10. 
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Hasil uji multikoliniearitas pada penelitian ini menunjukkan nilai 

tolerence Kepribadian Neurotism dengan Komunikasi Orangtua  

sebesar 0,449 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) Kepribadian Neurotism dengan Komunikasi 

Orangtua  sebesar 2.229 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. 

Rincian mengenai hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada lampiran 

E-3 

E. Uji Hipotesis Mayor 

Uji hipotesis mayor yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi ganda dua prediktor. Hipotesis 

mayor dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara Kepribadian 

Neurotism dan Komunikasi Orangtua Anak dengan Perilaku Bullying 

pada Remaja  Berdasarkan hasil analisis data antara variabel 

Kepribadian Neurotism  dan Komunikasi Orangtua – Anak  terhadap 

perilaku Bullying  pada remaja, menunjukkan hasil koefisien korelasi 

R12y = 0,895 dan F(hitung) = 94,256  dengan p<0,01, sehingga dapat 

disimpulkan ada hubungan yang sangat signifikan antara Kepribadian 

Neurotism dan Komunikasi Orangtua Anak dengan Perilaku Bullying 

pada Remaja  . Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis mayor 

dalam penelitian ini diterima. Rincian hasil uji hipotesis mayor dapat 

dilihat pada lampiran F-1. 
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F. Uji Hipotesis Minor 

Hipotesis minor yang pertama adalah ada hubungan Ada hubungan 

Positif antara Kepribadian Neurotism dengan Perilaku bullying pada 

remaja Berdasarkan hasil analisis data antara variabel Kepribadian 

Neurotism  dan Perilaku Bullying  , memiliki koefisien korelasi r1y= 0,840 

dengan p<0,01. Hipotesis minor pertama ada hubungan Positif sangat 

signifikan antara Kepribadian Neurotism dengan Perilaku bullying pada 

remaja diterima. Hubungan Positif diterima artinya semakin tinggi nilai 

kepribadian neurotism seseorang semakin tinggi pula perilaku bullying  

pada remaja, dan sebaliknya. 

Hipotesis minor yang kedua adalah ada hubungan negatif antara 

komunikasi orangtua – anak dengan perilaku bullying pada remaja,  

Berdasarkan hasil analisis data antara variabel komunikasi orangtua-  

anak  dan perilaku bullying pada remaja, memiliki koefisien korelasi r2y 

= -0,830 dengan p<0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara komunikasi orangtua – 

anak dengan perilaku bullying pada remaja, hipotesis minor kedua ada 

hubungan negatif komunikasi orangtua – anak dengan perilaku bullying 

pada remaja, diterima. Hubungan negatif memiliki arti bahwa semakin 

tinggi nilai komunikasi orangtua maka semakin rendah perilaku bullying, 

dan sebaliknya. Rincian mengenai hasil uji kedua hipotesis minor dapat 

dilihat pada lampiran F-2 
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G. Analisis Deskriptif  

Data analisis deskriptif menjadi penting untuk mengetahui tingkat 

perilaku bullying, komunikasi orangtua - anak dan tingkat kepribadian 

neurotism dari siswa SMP Murni Surakarta. Selanjutnya data ini dapat 

menjadi saran mengenai apa saja yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan komunikasi orangtua anak dan menurunkan tingakt 

kepribadian neurotism agar mengurangi perilaku bullying 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui gambaran umum 

skor variable perilaku bullying, kepribadian neurotism, dan komunikasi 

orangtua anak, gambaran umum dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 9.  
Tabel Gambaran Umum Skor Variabel Penelitian 

 

Variable Minimu
m Maximum Mean 

Standart Deviasi  

P.Bullying 23 78 52,30 17.024 

Kom.OrangtuaAnak 
24 88 55,72 17.804 

Kep.Neurotism 89 193 140,42 26.084 

 

Selanjutnya, berdasarkan skor tersebut, peneliti kemudian 

mengkategorisasi, kategorisasi dibuat untuk menempatkan individu 

kedalam kelompok – kelompok yang terpisah secara berjenjang 

menurut kontinum berdasarkan atribut yang diukur. Peneliti menetapkan 

lima kategorisasi yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 
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1. Variabel Kepribadian Neurotism  

Hasil penelitian perilaku bullying memperoleh data skor tertinggi 

adalah   193 dan skor terendah adalah  89 

Hasil perhitungan interval digunakan untuk distribusi frekuensi 

sesuai kategori jawaban skala perilaku bullying berikut :  

X   hipotetik   =  
2

1
 x ( i_Max – i_Min)k  

=   
2

51
 x 42  = 129 

X   Empirik  =  140.42 

  SD hipotetik  =   
6

1
 x (X_Max- X_Min) 

   = 
6

1
 x  ( 193 - 89 )  =  17,33  

SD Empirik  =  28.084 

Tabel 10. 
Tabel Deskripsi Kepribadian Neurotism  

 
Interval Kategori Frekuensi % 

X   Empirik 

170,83 -≥ 

210,66  

Sangat 

tinggi 

9 18  

 

140.42 

 

130 – 169,83 Tinggi  25 50 

89,17-129 Sedang  15 30 

48,34 -88,17 Rendah  1 2 

≤7,51 -47,34 Sangat 

rendah  

0 0 

Total   50 100%  
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa Kepribadian 

Neurotism di SMP murni tergolong tinggi yaitu dengan 

presentase 50 %  dari 50 responden  

2. Variable Perilaku Bullying  

Hasil penelitian perilaku bullying memperoleh data skor tertinggi 

adalah 78 dan skor terendah adalah 23 

Hasil perhitungan interval digunakan untuk distribusi frekuensi 

sesuai kategori jawaban skala perilaku bullying berikut tabel 

deskripsinya. : 

X   hipotetik   =  
2

1
 x ( i_Max – i_Min)k  

=   
2

41
 x 23   =  55  

X   Empirik  =  52,30 

  SD hipotetik  =   
6

1
 x (X_Max- X_Min) 

   = 
6

1
 x  (78 – 23  )  =  9,16 

SD Empirik  =  17,024 
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Tabel 11.  
Tabel Deskripsi Perilaku bullying  

 

Interval Kategori Frekuensi % 
X   

Empirik 

66,16- ≥75,32 Sangat 
tinggi 

14 28 

52,30 

56 – 65,16 Tinggi  12 24 

45,84 -55 Sedang  5 10 

35,68-44,84  Rendah  9 18 

34,68≤25,52 Sangat 
rendah 

10 20 

Total   50 100%   

 

Berdasarkan tabel  diatas diperoleh hasil bahwa perilaku bullying 

pdi SMP murni tergolong sangat tinggi  dengan nilai presentase 28%  

dari 50 responden 

3. Variabel  Komunikasi Orangtua – Anak  

 Hasil penelitian Komunikasi Orangtua Anak   memperoleh data skor 

tertinggi adalah 88 dan skor terendah adalah 24 

Hasil perhitungan interval digunakan untuk distribusi frekuensi sesuai 

kategori jawaban skala perilaku bullying berikut tabel deskripsinya.: 

X   hipotetik   =  
2

1
 x ( i_Max – i_Min)k  

=   
2

41
 x 23   =  57,5 

X   Empirik  =  55,72 

  SD hipotetik  =   
6

1
 x (X_Max- X_Min) 

   = 
6

1
 x  (88  -24   )  =  10,6 
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SD Empirik  =  17,804 

 

Tabel 12.   
Tabel Deskripsi Komunikasi Orangtua Anak  

 

Interval Kategori Frekuensi % 
X   

Empirik 

70,1-≥80,1 Sangat 

tinggi 

10 20 

55,72 

58,5 -69,1 Tinggi  8 16 

46,9-57,5 Sedang  6 12 

35,3 -45,9 Rendah  16 32 

34,3≤ 23,7 Sangat 

rendah  

10 20 

Total   50 100%  

 

Berdasarkan table diatas diperoleh hasil bahwa perilaku 

bullying di SMP Murni tergolong rendah sebanyak  32 % dari 50 

responden.  

H. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka hipotesis 

mayor diterima yaitu Ada Hubungan sangat signifikan antara Trait 

Kepribadian Neurotism dan Komunikasi Orangtua – Anak dengan 

Perilaku bullying pada Remaja  Hasil hipotesis minor pada penelitian ini 

juga menunjukkan hasil bahwa kedua hipotesis minor diterima.  

 Menurut Amini (2008), Bullying adalah perilaku agresif yang 

dilakukan secara sengaja terjadi berulang-ulang untuk menyerang 

seorang target atau korban yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa 

membela diri sendiri. Lebih lanjut Wicaksana (2008) menjelaskan, 

bullying juga didefinisikan sebagai kekerasan secara verbal, fisik dan 
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psikologis jangka  panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, 

terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam 

situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau 

membuat dia tertekan. 

Perilaku bullying  dapat dipengaruhi banyak faktor salah satunya 

kepribadian  dan  dan lingkungan rumah khususnya keluarga seperti  

kata Rigby dalam penelitian O’moore yang mengatakan bahwa remaja 

yang mengalami tingkat dukungan emosional rendah dan keluarga 

yang tidak simpatik lebih mungkin untuk mengintimidasi rekan mereka 

sebagai bentuk pelampiasannya ( O’moore, 2002). Hal yang sama juga 

disampaikan oleh O’moore (2002) yang menyatakan bahwa 

kemampuan komunikasi di dalam keluarga akan mempengaruhi 

kemampuan anak dalam kemampuan personal, sosial serta coping 

stress yang dilakukan.  Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan yang 

telah dilakukan oleh peneliti dalam pengujian hipotesis minor yang 

menyatakan adanya hubungan negatif sangat signifikan antara perilaku 

bullying dengan komunikasikasi orangtua – anak. Dimana semakin 

tinggi nilai perilaku bullying maka semakin rendah pula komunikasi 

yang terjalin antara orangtua dengan anaknya. Perilaku bullying muncul 

ketika seorang anak melihat perilaku yang dilakukan di dalam keluarga 

oleh orangtua,  

Jika dilihat dari hasil perhitungan bahwa terlihat jika perilaku bullying 

di SMP Murni tergolong tinggi dengan presentase 30 % dari 50 subjek 
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penelitian yang mewakili, dan komunikasi orangtua anak yang rendah 

yaitu sebesar  38 % dari 50 subjek yang mewakili, hasil tersebut sejalan 

dengan hasil pengamatan dan wawancara peneliti terhadap kepala 

sekolah maupun guru BK dan siswa terkait dengan komunikasi 

orangtua dan perilaku bullying yang terjadi di sekolah tersebut.  

Hasil uji data utama menunjukkan bahwa Kepribadian Neurotism, 

Komunikasi Orangtua Anak dan perilaku bullying saling berkaitan  

Sumbangan efektif sebesar 74,86 % didapat dari kedua Variabel 

pendukung yaitu Kepribadian Neurotism dan Komunikasi Orangtua dan 

Anak.  

Ramdhani,(2012), Kepribadian neurotism identik dengan kehadiran 

emosi negatif seperti rasa khawatir, tegang, dan takut. Sebagai lawan 

dari emotional stability, neuroticism sering disebut juga dengan ’sifat 

pencemas’ sedangkan emotional stability disebut dengan kestabilan 

emosi. 

Menurut Timoty dalam Zuraeni,(2016) tipe kepribadian ini bersifat 

kontradiktif dari hal yang menyangkut kestabilan emosi dan identik 

dengan segala bentuk emosi yang negatif, seperti munculnya perasaan 

sedih, cemas, tegang, dan gugup, Seseorang yang dominan sifat 

pencemasnya mudah gugup dalam menghadapi masalah-masalah 

yang menurut orang kebanyakan hanya sepele. Mereka mudah 

menjadi marah bila berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai 
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dengan yang diinginkannya. Secara umum, mereka kurang mempunyai 

toleransi terhadap kekecewaan dan konflik. 

Hal ini didukung oleh pendapat dari O’Moore, (2002) yang 

mengatakan jika kepribadian itu sangat erat kaitannya dengan perilaku 

bullying biasanya anak – anak dengan tingkat  kekerasan tinggi 

dikaitkan dengan ketidak bahagian di sekolah, ketidak sukaan di 

sekolah, depresi, dan masalah keluarga, selain itu kepribadian juga 

dipengaruhi oleh pengasuhan dan pengalaman mereka dengan 

keluarga terdekatnya, anak – anak yang dating dari rumah yang kurang 

kondusif dalam hal berkomunikasi terutama, atau disfungsional, maka 

itu akan mempengaruhi kepribadian mereka.  

 Hasil uji hipotesis minor kedua menunjukan bahwa komunikasi 

antara orangtua dan anak memiliki hubungan negatif yang sangat 

signifikan terhadap perilaku bullying.  Komunikasi yang dilakukan oleh 

orangtua dan anak adalah komunikasi yang terjadi diantara keduanya 

dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar pikiran, 

mensosialisasikan nilai –nilai kepribadian orangtua kepada  anak dan  

sebagai sarana penyampaian segala persoalan atau keluh kesah anak 

kepada orang tua. Menurut Wong bahwa kualitas hubungan 

kepribadian dan komunikasi yang dibangun dengan anak sangat 

mempengaruhi kehidupan remaja tersebut dimasa yang akan dating 

(Usman, 2013) 
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 Semakin baik komunikasi yang dibangun antara anak dan 

orangtua, maka akan semakin baik anak memvisualisasikan nilai – nilai 

kepribadian yang dibentuk oleh orangtua kepadanya, sehingga akan 

semakin menghindarkan remaja dari perilaku bullying . anak yang 

melakukan perilaku bullying  bisaanya adalah anak yang datang dari 

keluarga yang sangat rendah perhatiannya dan membangun 

komunikasi yang tertutup. 

Siswa remaja yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan 

komunikasi yang  negatif seperti sarcasm  akan cenderung meniru 

kebisaaan tersebut dalam kesehariannya. Kekerasan verbal yang 

dilakukan orangtua kepada anak akan menjadi contoh perilaku.. Hal 

tesebut diperparah dengan kurangnya kasih saying dan tidak adanya 

dukungan dan pengarahan terhadap remaja. Tanpa adanya pemberian 

pemahaman dari orang tua, siswa akan menganggap perilaku itu 

merupakan perilaku yang wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal inilah yang menjadikan seorang siswa melakukan perilaku bullying 

tanpa memahami perilakunya dapat merugikan orang lain.  

 Pada proses dilaksanakannya penilitian, peneliti juga melakukan 

wawancara singkat kepada beberapa subjek, hampir semua subjek 

mengatakan jika mereka jarang berkomunikasi dengan orangtua nya, 

dan kebanyakan dari mereka lahir dari keluarga yang menerapkan 

pola komunikasi tertutup sehingga mereka lebih mendapatkan 

informasi dari orang lain di sekitarnya, begitu juga mengenai perilaku 
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bullying, orang tua mereka tidak pernah memberitahu jika perilaku 

memukul, mengejek, dan meminta uang kepada teman merupakan 

salah satu perilaku yang akan merugikan orang lain.  

 Kelemahan pada penelitian ini adalah keterbatasan subjek yang 

tersedia dan keterbatasan waktu yang diberikan pihak sekolah 

sehingga subjek yang digunakan merupakan subjek yang dipilihkan 

dari sekolahan, selain itu pemberian skala secara bersama – sama 

sehingga mengakibatkan adanya jawaban yang tidak sesuai dengan 

keadaan siswa, karena banyak siswa yang mencontek. 

 

 


