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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa menemukan jati diri pencarian tersebut 

direfleksikan melalui aktivitas berkelompok dan menonjolkan keegoannya. para 

pelajar yang pada umumnya masih berusia remaja memiliki kecendrungan untuk 

melakukan hal-hal diluar dugaan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain 

salah satunya melakukan kekerasan (Afriana, 2014).  

Begitu banyaknya kekerasan yang terjadi, sehingga muncul kekhawatiran 

bahwa kekerasan dapat dianggap sebagai suatu hal yang normal dan wajar dalam  

masyarakat. Kenyataan di lapangan masih banyak terjadi kekerasan pada anak 

terutama di lingkungan sekolah (Afriana,  2014). 

Kenakalan di kalangan pelajar sekolah sedang hangat dibicarakan. Perilaku 

agresif dan kekerasan yang dilakukan pelajar sudah di luar batas kewajaran. 

Kekerasan yang mereka lakukan cukup mengerikan, baik di dalam maupun di luar 

lingkungan sekolah. Bahkan ada yang menjadi korban tewas akibat kekerasan  

mereka lakukan. Berbagai tafsir sosial atas fenomena ini dikemukahkan baik 

oleh   pemerintah, pemerhati, pendidik, dan pelajar itu sendiri. Tidak sedikit pula  

yang berpendapat bahwa mereka yang menjadi pelaku kekerasan adalah anak 

yang kurang perhatian, anak yang gagal secara akademik, dan anak yang perlu 

mendapatkan bantuan dan pelayanan psikologi. Teror berupa kekerasan fisik atau 

mental, pengucilan, intimidasi, dan perpeloncoan yang sering terjadi sebenarnya 
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adalah  contoh klasik dari apa yang disebut dengan bullying (Yusuf dan Fahrudin, 

2012). 

Bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan 

perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk 

mempengaruhi orang lain, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk 

terulang, dan melibatkan ketidak seimbangan kekuatan dan/atau kekuasaan. 

Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, 

dan dapat diarahkan berulangkali terhadap korban tertentu (Pediatri, (2013). 

Bullying merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak secara 

psikososial dan memiliki dampak pada perkembangan anak yang menimbulkan 

masalah lain dalam kehidupan anak seperti trauma, stress, depresi, kesehatan 

mental, perasaan cemas yang berlebihan, hubungan antar sosial buruk. Hal ini 

mempengaruhi kehidupan seorang anak saat dewasa maupun dalam kondisi 

sekolah seperti penggunaan narkoba, alkohol, merokok, perkelahian bahkan bunuh 

diri. apabila bullying terus terjadi di lingkungan sekolah dapat berdampak pada 

anak malas pergi kesekolah, membolos, mengalami gangguan dalam proses belajar 

dan berisko menimbulkan cidera yang dilakukannya sendiri maupun oleh orang 

lain (Al-Sigid B,  2016 ). 

Negara berpenghasilan tinggi (High Income Countries) telah menemukan 

tingkat prevalensi bullying dikalangan remaja, di Italia terdapat 2% pada anak 

perempuan yang berusia 13 tahun dan 32% anak laki-laki berusia 11 tahun. 

Kemudian survei yang dilakukan pada negara berpenghasilan rendah dan 
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menengah juga menunjukan prevalensi bullying yang tinggi, yaitu 7,8% di 

Tajikistan dan 60,9% di Zambia (Azeredo dkk, 2015). 

Negara Indonesia menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat ke 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di sektor pendidikan. Pada tahun 

2011 sampai Agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah 

kekerasan pada anak disekolah. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan 

masyarakat dibidang pendidikan dengan 1.480 kasus  (Halimah dkk, 2015).  

Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan 

Barat (2014) data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat bahwa 

KDRT sebanyak 173 kasus, penganiayaan anak 11 kasus, persetubuhan 142 kasus, 

pencabulan 87 kasus, pemerkosaan dewasa 13 kasus dan anak 12 kasus. Pada 

tahun 2015 didapatkan bahwa kriminalitas yang dilakukan oleh anak adalah pelaku 

pencurian 77 kasus, persetubuhan 34 kasus, pencabulan 10 kasus, 

penggeroyokan/penganiayaan 9 kasus, pembunuhan 1 kasus, pemerkosaan 1 kasus, 

penggelapan 1 kaus, KDRT 3 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 kasus kriminal 

yang dilakukan oleh anak adalah pencurian 42 kasus, persetubuhan 26 kasus, 

pencabulan 22 kasus, penggeroyokan 4 kasus, penganiayaan 1 kasus, pemerkosaa 

10 kasus. 

Banyak faktor- faktor penyebab terjadinya perilaku bullying  Quiroz dkk 

(Astuti, 2008) mengemukakan sedikitnya terdapat tiga faktor yang dapat 

menyebabkan perilaku bullying, yaitu hubungan keluarga, tradisi, teman sebaya, 

strategi guru dan pengaruh media. 
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Menurut Anderson dan Bushman (2002) mengungkapkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku bullying meliputi faktor personal 

dan faktor situasional. Faktor personal adalah semua karakteristik yang ada pada 

siswa, termasuk sifat-sifat kepribadian, sikap dan kecenderungan genetik atau 

bawaan. Pada faktor personal inilah dijelaskan bahwa karakteristik individu 

terdapat pada kepribadian, hal ini mempengaruhi konsep diri seseorang dalam 

pergaulannya sehari-hari terutama lingkungan sekolah sehingga akan memicu 

timbulnya bullying. 

Peran promosi kesehatan meningkatkan dan memperbaiki kesehatan metal 

individu. Karena sehat bukan hanya kondisi sehat secara fisik tetapi kesehatan juga 

mampu membentuk interaksi  sosial, berperasaan dan perpikir positif. karena sehat 

secara mental mempunyai kemampuan untuk berkembang psikologis, emosional 

dan berempati (Soesilo, 2010). 

Penelitian Tumon (2014), dalam Studi Deskriftif Perilaku bullying  

menyatakan bahwa pelaku bullying umumnya terjadi karena pengaruh teman 

kelompok (Peer Grup) 61,7 %. sekolah merupakan lingkungan pertemanan yang 

paling mempengaruhi sebesar (71,8%) subjek mengaku memiliki gank atau teman 

akrab di sekolah. melakukan perilaku bullying. karena mengikuti teman dalam 

kelompok (17%). agar diterima oleh kelompok (5,3%) hal ini dikarenakan remaja 

mengalami masa pencarian identitas yang berkaitan dengan penerimaan teman 

sebaya, keikutsertaan dalam kelompok membuat individu merasa diterima. 

Kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamtomo (2014), efektif 
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stress sekolah terhadap perilaku bullying sebesar = 16,08%, dan dukungan teman 

sebaya terhadap perilaku bullying sebesar = 40,12%. Total sumbangan efektif 

stress sekolah dan teman sebaya adalah 56,2%. 

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah 

(KPAID). untuk kejadian pada anak kekerasan fisik berjumlah 11 kasus, kekerasan 

psikis 1 kasus, kejahatan seksual 20 kasus di tahun 2015. Serta data yang di 

peroleh dari Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat terkait dengan anak 

berhadapan dengan hukum tahun 2015 pencabulan 42 kasus dengan korban 42 

anak dan pengeroyokan 11 kasus dengan 11 korban anak usia sekolah, kekerasan 

terhadap anak dari Januari s.d Desember 2015 di kota Pontianak terdapat 11 kasus 

dengan pelaku 14 orang. 

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan di 6 sekolah SMP di kota 

Pontianak didapatkan bahwa sekolah SMP YAKHALUSTI Pontianak Timur 

merupakan sekolah paling banyak kasus bullying kelas VII sebanyak 50 %, kelas 

VIII 70%, dan kelas IX sebanyak 30%, sedang di sekolah SMP Koperasi 

Pontianak Barat kelas VII sebanyak 30%, VIII sebanyak 50% dan IX sebanyak 

10%. SMP Muhammadiyah 2 Pontianak  kelas VII sebanyak 40%, kelas VIII 

sebanyak 60% dan kelas IX sebanyak 20%. SMP Muhammadiyah 1  kelas VII 

sebanyak 20%, kelas VIII sebanyak 40% dan kelas IX sebanyak 20%. SMP 

islamiah kelas VII sebanyak 20%, kelas VIII sebanyak 50% dan kelas IX sebanyak 

30%. Sedangkan pada sekolahan SMP Putra Khatulistiwa kelas VII sebanyak 30%, 

VIII sebanyak 50% dan IX sebanyak 10%. 



6 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perilaku Bullying 

pada siswa di SMP YAKHALUSTI Pontianak Timur“. 

I.2  Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada 

“Hubungan antara Strategi Guru, Teman Sebaya, Media, Kepribadian, dan Pola 

Asuh Keluarga dengan Kasus Bullying pada siswa di SMP YAKHALUSTI 

Pontianak Timur“ 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan Umum dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi perilaku  Bullying pada siswa di SMP YAKHALUSTI 

Pontiana Timur.  

I.3.2  Tujuan khusus 

1. Mengetahui Gambaran karakteristik responden, Strategi guru, paparan teman 

sebaya, media, kepribadian, pola asuh dan perilaku bullying pada siswa di 

SMP YAKHALUSTI Pontianak Timur 

2. Mengetahui hubungan Strategi guru dengan kasus bullying pada siswa di 

SMP YAKHALUSTI Pontianak Timur. 

3. Mengetahui hubungan teman sebaya dengan kasus bullying pada siswa di 

SMP YAKHALUSTI Pontianak Timur. 
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4. Mengetahui hubungan Media dengan kasus bullying  pada siswa di SMP 

YAKHALUSTI Pontianak Timur 

5. Mengetahui hubungan Kepribadian dengan kasus bullying pada siswa di 

SMP YAKHALUSTI Pontianak Timur 

6. Mengetahui hubungan Pola asuh keluarga dengan kasus bullying pada siswa 

di SMP YAKHALUSTI Pontianak Timur 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1  Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Sebagai suatu evaluasi kemampuan mahasiswa dalam menganalisa 

suatu masalah serta menambah literatur yang dapat menjadi suatu bahan 

literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam menambah pengetahuan. 

I.4.2   Bagi Institusi Tempat Penelitian 

Sebagai tambahan informasi yang sangat penting bagi sekolah, 

khususnya di sekolah SMP YAKHALUSTI Pontianak Timur sebagai dasar 

tindak lanjut perilaku siswa disekolah agar dapat mengurangi perilaku 

bullying diantara siswa di sekolah. 

I.4.3   Bagi  Peneliti selanjutnya 

  Sebagai bahan masukan dan referensi penelitian selanjutnya, 

memperkaya ilmu pengetahuan pembaca khususnya tentang kasus bullying  

hasil penelitian ini dapat menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang ilmu perilaku. Serta dijadikan pengalaman  dalam 

melaksanakan penelitian selanjutnya. 
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I.4.4 Bagi Peneliti 

Sebagai media nyata untuk menerapkan berbagai ilmu pegetahuan 

yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk mendapatkan 

pengalaman dalam melakukan penelitian. 

I.5. Keaslian Penelitian  

Tabel I.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Hasil Penelitian 

1 

 

Usman, 

2013, 

Universitas 

Negeri 

Gorontalo 

Kepribadian, 

komunikasi, 

kelompokan 

teman sebaya, 

iklim sekolah 

dan perilaku 

bullying 

Metode 

kuantitatif. 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

metode skala 

perilaku 

bullying. 

Mengunakan 

teknik 

purposive 

sampling. 
 

1. Kepribadian 

2. Komunikasi  

3. Teman 

sebaya 

4. Iklim 

sekolah 

5. Perilaku 

bullying 

 

Ada pengaruh 

yang sigifikan 

antara 

Kepribadian, 

komunikasi, 

kelompok, teman 

sebaya, iklim 

sekolah perilaku 

bullying. 

2 Masitah, 

2014, 

Universitas 

Lampung 

Hubungan 

kontrol diri 

dan iklim 

sekolah 

dengan 

perilaku 

bullying pada 

siswa SMP 

kuantitatif 

dengan 

metode 

korelasional 

1. Kontrol diri 

2. Iklim sekolah 

3. Perilaku 

bullying 

Kontrol diri 

memberikan 

kontribusi 

terhadap perilaku 

bullying sebesar 

48,3% dan iklim 

sekolah 

memberikan 

kontribusi 

terhadap perilaku 

bullying sebesar 

32,1%. 
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3 Fellinda Arini 

Putri, 2016, 

Universitas 

Negeri 

Surabaya 

 

Strategi 

guru dalam 

mengatasi 

perilaku 

bullying di 

SMP Negeri 

1 Mojokerto 

Pendekatan 

penelitian 

kualitatif, 

dengan 

metode studi 

kasus 

 

1. Strategi guru  

2. Perilaku 

bullying 

1. Mengetahui 

akar 

permasalahan 

terjadinya 

bullying 

2. Memberikan 

hukuma 

3. Membuat 

kelompok 

belajar 

4. Memberikan 

himbaua 

5. Memberikan 

layanan dari 

BK 

6. Memberikan 

penghargaa 

7. Memberikan 

program “stop 

bullying” 

8. Melakukan 

pengawasan 

4. Tamtomo, 

2014, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Hubungan 

antara stres 

sekolah dan 

dukungan 

teman 

sebaya 

terhadap 

perilaku 

bullying 

pada 

siswa 

Metode 

pengumpulan 

data dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

skala perilaku 

bullying. 

Pengambilan 

sampel yaitu, 

cluster random 

sampling 

1.  Stress 

2. Dukungan 

teman sebaya 

3. Perilaku 

bullying 

Hasil anallisis 

korelasi antara 

stres sekolah 

dengan dukungan 

teman sebaya 

terhadap perilaku 

bullying memiliki 

hubungan positif 

yang signifikan 

antara dukungan 

teman sebaya 

terhadap perilaku 

bullying. Total 

sumbangan 

efektif 

stres sekolah dan 

dukungan teman 

sebaya yaitu 

sebanyak 56,2%. 
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Dari table I.1 Keaslian penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut, yaitu: 

a. Arah penelitian ini lebih kepada menganalisis pelaku bullying dalam kejadian 

bullying dilingkungan sekolah. 

b. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya lebih banyak ke 

arah Observasional metode Kuntitatif dengan pendekatan Cross sectional 

sedangkan penelitian ini lebih kepada Deskriptif analitik 

c. Kerangka teori yang digunakan lebih ke arah pada pencarian penyebab perilaku 

bullying di sekolah. 

d. Objek dan tempat penelitiannya berbeda 

e. Variabel bebas dalam penelitian ini peran Strategi guru, teman sebaya, media, 

kepribadian dan Pola asuh variabel terikat nya perilaku bullying 

 


