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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

SEJIWA (Semai Jiwa Amini) ( 2008), mendefinisikan bullying sebagai 

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. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Olweus (1993) 

juga mengartikan bullying sebagai perilaku negatif seseorang atau lebih 

kepada korban bullying yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari 

waktu ke waktu. Terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, 

atau menyingkirkan dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan secara fisik, 

usia, kemampuan kognitif, ketamprilan, maupun status social (Fortinash 

2012) 

Bullying merupakan fenomena yang tersebar di seluruh dunia. 

Pravelensi bullying diperkirakan 8 hingga 50% persen di beberapa negara 

Asia Amerika dan Eropa (Soedjatmiko dkk,2013). Hasil riset yang dilakukan 

oleh National Association of School Psychologist menunjukan bahwa lebih 

dari 160.000 remaja di Amerika Serikat bolos sekolah setiap hari karena takut 

di bullying (Sari, 2010) 
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Survei International dari World Health Organization (WHO) terhadap 

perilaku yang berhubungan dengan kesehatan remaja, menemukan variasi 

luas dalam tingkat bullying dan korban di kalangan remaja di negara-negara 

yang berpartisipasi, persentasi peserta didik yang dilaporkan menjadi pelaku 

atau mengambil bagian dalam bullying setidaknya sekali selama masa 

sekolah berkisar dari yang terendah yaitu 13% anak perempuan dan 28% anak 

laki-laki di Wales sampai yang tertinggi yaitu 67% anak perempuan dan 78% 

dari anak-anak di Greenland. Presentasi peserta didik yang melaporkan 

menjadi korban bullying berkisar dari yang terendah yaitu 13% anak 

perempuan dan 77% anak laki-laki di Greenland 

Hasil survei yang dilakukan oleh C.S Mott Children’s Hospital 

National Poll on Children’s Health diketahui bahwa bullying termasuk ke 

dalam 10 masalah yang paling mengkhawatirkan pada anak  yang menduduki 

peringkat ke enam sebanyak 23% (Davis, 2010). National Institut for 

Children and Human Development (NICHD) (2001 cit, Nusantara,2008 ) 

mempaparkan hasil surveinya bahwa lebih dari 16% murid sekolah di 

Amerika Serikat mengaku mengalami bullying oleh murid lain. 

Sebuah riset yang dilakukan oleh LSM Plan International dan 

International Center for Research on Women (ICRW) yang di rilis awal maret 

2015 ini juga menunjukan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di 

sekolah. Tingkat Asia, kejadian bullying pada siswa di sekolah mencapai 

angka 70%. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa 84% siswa di Indonesia 

mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi sebanyak 14% 
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dari tren kawasan Asia. Riset yang dilakukan di 5 negara Asia yakni Vietnam, 

Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan 

Serang, Banten ini diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan 

melibatkan 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, orang tua, kepala sekolah, 

dan perwakilan LSM (Qodar, 2015) 

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonsia (KPAI) 

menyebutkan dari  tahun 2011 sampai 2014 tercatat ada 369 pengaduan. 

Jumlah tersebut 25% berisi pengaduan di bidang pendidikan sebanyak 1.480 

kasus. Bullying yang disebut KPAI sebagai bentuk kekerasan di sekolah 

mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan ataupun aduan 

pungutan liar (Republika, 2014). Hasil kajian Konsorsium Nasional 

Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan bahwa hampir 

sekolah di Indonesia memiliki kasus bullying (Herman, 2014). Salah satu 

alasan utama terjadinya kasus bunuh diri pada anak disebabkan oleh bullying 

(Bullying in schools a wory in Indonesia; Jakarta Globe, , 2011; Lahmadara, 

2012). Pada tahun 2001-2005 sebanyak 30 anak usia 6-15 tahun pernah 

melakukan atau mencoba bunuh diri. Tahun 2010, Komisi Nasional Indonesia 

untuk perlindungan anak mencatat 2.339 kasus kekerasan fisik, psikologis, 

dan seksual terhadap anak, yang 300 adalah mengalami intimidasi 

(Lahmadara, 2012) 
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Hasil study oleh ahli intervensi bulying, dr. Amy Huneck 

mengungkapkan bahwa 10-60% siswa di Indonesia melaporkan mendapat 

ejekan, cemohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, ataupun dorongan, 

sedikitnya sekali dalam seminggu (Wiyani, 2012). Penelitian yang dilakukan 

oleh SEJIWA (2008) tentang kekerasan bullying di tiga kota besar di 

Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta mencatat terjadinya 

tingkat kekerasan sebesar 67% di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

kekerasan yang dilakukan sesama siswa tercatat sebesar 41,2% untuk tingkat 

SMP dan 43% untuk tingkat SMA dengan katagori tertinggi kekerasan 

psikologis berupa pengucilan. Peringkat kedua ditempati kekerasan verbal 

(mengejek) dan kekerasan fisik (memukul) gambaran kekerasan di SMP di 

tiga kota besar yaitu Yogya 77,5% (mengaku ada kekerasan) dan 22,5% 

(mengaku tidak ada kekerasan) Surabaya 59% (mengaku tidak ada kekerasan) 

dan Jakarta 61,1% (ada kekerasan) (Fajrin, 2013). Hasil study yang dilakukan 

oleh Hermalinda dkk (2017) tentang karakteristik remaja terhadap bullying di 

kota Padang yaitu pelaku bulyying lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan 

presentasi untuk laki-laki 9,9% untuk SMP dan 12,1% untuk SMA dan 5,0% 

untuk perempuan.  

Bullying menjadikan korbannya depresi dan 10% diantaranya 

melakukan percobaaan bunuh diri, argumen ini didasarkan dari hasil survei 

yang dilakukan di Amerika Serikat selama tahun 1999 menunjukkan bahwa 

paling tidak satu dari 13 siswa SMU korban bullying melakukan usaha bunuh 

diri. Pada tahun 2000, lebih dari 2.000 anak bunuh diri (Coloroso, 2007). 
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Tragedi yang serupa juga dialami oleh korban bullying di Inggris, setiap tahun 

setidaknya ada 16 anak memilih mati setelah dipukuli hingga babak belur 

oleh anak sebayanya (Coloroso, 2007). Data berikutnya berdasarkan kajian 

yang dilakukan oleh U.S. Secret Service pada tahun 2000 menyatakan bahwa 

lebih dari dua per tiga insiden penembakan di 37 sekolah sejak 1974 

dilakukan oleh anak-anak korban bullying (Coloroso, 2007). Coloroso (2007) 

juga menuliskan seorang remaja SMU yang menjadi korban bullying di 

sekolah, melakukan pembalasan dengan menembaki serta membunuh 

beberapa teman sekolahnya. 

Kasus bullying di sekolah merupakan fenomena gunung es, yaitu 

kejadian yang terjadi jauh lebih banyak dari yang terlihat di permukaaan, 

karena kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil. (setyawan, 2014). KPAI 

juga menyebutkan bahwa kasus bullying yang menimpa anak-anak di 

Indonesia, baik di perkotaan dan pedesaan hampir sama rata kasusnya 

(Syarifah, 2014). Bullying ini bisa terjadi di sekolah negeri, swasta, bahkan 

bertaraf internasional (Setyawan, 2014) 

Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah di Indonesia 

terjadi bullying dalam bentuk bullying verbal maupun bullying 

psikologis/mental (Rini, 2014). Berdasakan pemaparan kasus bullying yang 

kompleks tersebut, Indonesia sudah masuk kategori “darurat bullying di 

sekolah “ (Rini 2014) 
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Presepsi tentang bullying ialah kesan atau tanggapan dalam mengelola 

dan menafsirkan apa yang diterima tentang bullying yang kemudian 

diorganisasikan dan diinterprestasikan sehingga individu menyadari tenang 

apa yang diinderakannya itu dalam rangka pemberian makna terhadap 

perilaku bullying. Skor yang diperoleh berdasarkan faktor-faktor bullying 

menurut Sullivan, (2004) cit, Dina (2015) yaitu perbedaan (ekonomi, ras, 

gender), senioritas, keluarga yang tidak rukun, situasi sekolah yang tidak 

harmonis (diskriminatif), karakteristik individu, dan pemahaman yang salah. 

Sedangkan intensi bullying adalah kemungkinan seseorang untuk 

menampilkan tingkah laku tertentu yang terdiri dari 3 aspek yaitu attitude 

toward behavior, subjective norm, dan perceived behavior control  

Menurut Kathy (2010), bentuk-bentuk perilaku bullying dapat 

dilakukan secara langsung yang berupa agresi fisik (memukul, menendang) 

agresi verbal (ejekan, pendapat yang berbau seksual), dan agresi nonverbal 

(gerakan tubuh yang menunjukan ancaman). Baik anak laki-laki maupun 

perempuan yang melakukan bullying terhadap orang lain secara langsung dan 

tidak langsung, tetapi anak laki-laki lebih mungkin untuk menggunakan jenis 

bullying fisik. Perempuan lebih mungkin untuk menyebarkan rumor dan 

menggunakan pengucilan sosial atau isolasi, jenis bullying dikenal agresi 

asrelation. 

Salah satu faktor penyebab bullying adalah faktor keluarga (SEJIWA, 

2008). Di dalam keluarga segala bentuk dan cara penanaman aturan atau 

perhatian kepada anak di berikan. Perkembangan sosial anak pertama kali 
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ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga melalui aturan-aturan, sikap dan 

tindakan yang dilihat oleh anak dari orang tua yang merupakan sosok 

panutan. Oleh karena itu komunikasi dalam keluarga bersifat mutlak (Monks, 

2002, dalam Arfiani, 2014) 

Komunikasi keluarga adalah suatu proses simbolik, transksional untuk 

menciptakan dan mengungkapkan pengertian dalam keluarga, sehingga 

setiap keluarga mempunyai gaya dan pola komunikasi tersendiri. Komunikasi 

keluarga menggambarkan bagaimana cara dan pola komunikasi ayah-ibu 

(orang tua) orang tua dengan anak dan anggita keluarga lainnya. Komunikasi 

keluarga ada yang berfungsi dan yang tidak (Murwati, 2007). Orang tua yang 

menerapkan komunikasi yang terbuka, selalu melibatkan anak-anaknya 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan menerapkan disiplin 

secara konsisten akan menghindarkan anak-anaknya dari perilaku bullying di 

sekolah (Smokowski dan Kopasz, 2005) 

Komunikasi antara remaja dengan orangtua adalah komunikasi yang 

terjadi diantara orangtua dengan anak-anaknya dalam berbagai hal sebagai 

sarana bertukar pikiran, mensoisalisasikan nilai-nilai kepribadian orang tua 

kepada anaknya, dan penyampaian segala persoalan atau keluh kesah dari 

anak kepada kedua  orangtuanya. (Wong, 2008). Komunikasi yang buruk 

antara anak dan orang tua akan berdampak buruk pada emosi anak. Anak akan 

lebih individualis dan beresiko menjadi pembrontak. Bahkan yang lebih parah 

akan cenderung menghadapi masalah saat dewasa (Puri, 2016).  
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Komunikasi yang erat kaitannya dengan pembentukan kepribadian 

karena proses pendidikan dalam keluarga secara realistis lebih dominasi 

melalui komunikasi secara langsung. Melalui komunikasi yang baik serta 

dilandasi dengan anak-anaknya akan tercipta proses pendidikan secara 

optimal. Sehingga komunikasi langsung merupakan hal pokok dalam 

menciptakan seluruh anggiota lainnya menjadi cerdas dan berkarakter (Aziz, 

2015). 

Peran orang tua pada anak sangat penting untuk mencegah anak 

melakukan perilaku bullying, orang tua lebih banyak waktu bersama anak di 

rumah, orangtua harus lebih banyak berkomunikasi dengan anak-ankanya, 

mencontohkan perilaku yang baik pada anak-anaknya, menjaga komunikasi 

yang baik pada anak-anaknya. Komunikasi baik yang diberikan orangtua 

pada anaknya akan membuat si anak membawa komunikasi yang baik juga 

pada lingkungan ia berada sehingga kecil kemungkinan si anak akan 

melakuakan perilaku bullying 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap 5 orang murid SMP NEGERI 2 MANDIRAJA semuanya pernah 

melakukan tindakan bullying diantaranya verbal, fisik, dan sosial ataupun 

mental, dan 3 dari siswa tersebut hubungan pola komunikasi dengan orang 

tua tidak baik, mereka jarang bercerita dengan orang tau mereka, dan orang 

tua mereka tidak peduli dengan kegiatan yang dilakukan anaknya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan antara usia, jenis kelamin, status ekonomi dan pola 
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komunikasi orang tua terhadap perilaku bullying pada anak SMP N 2 

Mandiraja”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut “Bagaimana hubungan usia, jenis kelamin, status 

ekonomi dan pola komunikasi orang tua terhadap perilaku bullying pada anak  

SMP N 2 Mandiraja?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

hubungan antara usia, jenis kelamin, status ekonomi dan pola 

komunikasi orang tua terhadap perilaku bullying pada anak  SMP N 2 

Mandiraja. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk 

a. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia, jenis 

kelamin, status ekonomi, dan pola komunikasi orang tua pada 

anak SMP N 2 Mandiraja 

b. Mengetahui  perilaku bullying pada anak SMP N 2 Mandiraja 

c. Mengetahui hubungan antara usia jenis kelamin status ekonomi 

dan pola komunikasi orang tua terhadap perilaku bullying pada 

anak smp N 2 Mandiraja 
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D. Manfaat penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan usia, jenis kelamin, 

sosial ekonomi dan pola komunikasi orang tua terhadap perilaku 

bullying pada anak SMP 

2. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan 

wawasan responden dalam mengetahui tentang perilaku bullying. 

3. Instasi Terkait (Bidang Pendidikan) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan data 

tentang hubungan usia, jenis kelamin, sosial ekonomi dan pola 

komunikasi orang tua terhadap perilaku bullying pada anak usia sekolah 

SMP. 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penunjang 

dalam referensi ilmu tentang hubungan usia, jenis kelamin, soisal 

ekonomi dan pola komunikasi orang tua terhadap perilaku bullying 

pada anak usia sekolah  SMP. 

E. Penelitian Terkait 

1. Febby (2016) dengan judul “Hubungan Komunikasi Interperseonal 

anak ke OrangTua dengan Perilaku Bullying pada siswa SD”. Hasil 
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penelitian tersebut menunjukan adanya hubungan komunikasi 

interpersonal anak ke orangtua dengan perilaku bullying. Persamaan : 

sama-sama meneliti tentang perilaku bullying. Perbedaan : penelitian 

ini  meneliti pola komunikasi orang tua terhadap perilaku bullying pada 

usia sekolah SMP. Sedangkan penelitian Febby meneliti tentang 

komunikasi interpersonal anak ke orangtua tentang perilaku bullying 

pada anak usia sekolah SD. Desain penelitian ini deskriptif korelasional 

dengan pendekatan cross sectional 

2. Fitri (2014), dengan judul “ Hubungan Antara Pola Asuh Orangtua dan 

Tipe Kepribadian dengan Perilaku Bullying pada anak SMP. Hasil 

penelitian menujukan adanya hubungan antara pola asuh orangtua dan 

tipe kepribadian dengan perilaku bullying pada anak SMP. Persamaan 

: sama-sama meniliti perilaku bullying pada anak SMP. Perbedaan : 

penelitian ini meneliti pola komunikasi orang tua terhadap perilaku 

bullying pada usia sekolah SMP. Sedangkan Fitri meneliti tentang 

hubungan antara pola asuh orangtua dan tipe kepribadian dengan 

perilaku bullying pada anak SMP hubungan antara pola asuh orangtua 

dan tipe kepribadian dengan perilaku bullying pada anak SMP. Desain 

penelitian ini deskriptif dan korelasional, dengan pengambilan sampel 

menggunakan teknik cluster random sampling 

3. Hermalinda, Deswita dan Okti (2017), dengan judul “ Hubungan 

Karakeristik Remaja Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa SMP. Hasil 

penelitian menunjukan ada hubungan antara karakeristik remaja dengan 
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perilaku bullying pada siswa SMP. Persamaan : sama-sama meneliti 

tentang perilaku bullying pada anak SMP. Perbedaan: penelitian ini 

meneliti tentang pola komunikasi orang tua terhadap perilaku bullying 

pada usia sekolah SMP sedangkan Hermalinda, Deswita dan Okti 

meneliti tentang hubungan karakteristik remaja dengan perilaku 

bullying pada anak SMP. Penelitian ini mengggunakan desain 

descriptive analytic dengan menggunakan pendekatan cross sectional 

study 
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