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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku  

1. Definisi 

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi 

seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari 

dalam dirinya (Notoatmojo, 2010). Perilaku manusia (human behavior) 

merupakan reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat 

kompleks. Pada manusia khususnya dan pada berbagai spesies hewan 

umumnya memang terdapat bentukbentuk perilaku instinktif (species-

specific behavior) yang didasari oleh kodrat untuk mempertahankan 

kehidupan. Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam 

pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang 

terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan (Kesmas, 

2013). 

2. Cara terbentuknya perilaku  

Perilaku manusia sebagaian besar ialah perilaku yang dibentuk 

dan dapat dipelajari, berkaitan dengan itu Walgito (2003) 

menerangkan beberapa cara terbentuknya sebuah perilaku seseorang 

adalah sebagai berikut :  
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a. Kebiasaan, terbentuknya perilaku karena kebiasaan yang sering 

dilakukan, missal menggosok gigi sebelum tidur, dan bangun pagi 

sarapan pagi.  

 

b. Pengertian (insight) terbentuknya perilaku ditempuh dengan 

pengertian, misalnya bila naik motor harus menggunakan hem, agar 

jika terjadi sesuatu dijalan, bisa sedikit menyelamatkan anda.  

c. Pengguanaan model, pembentukan perilaku melalui ini, contohnya 

adalah ada seseorang yang menjadi sebuah panutan untuk seseorang 

mau berperilaku seperti yang ia lihat saat itu.  

B. Bullying 

1. Definisi  

Menurut SEJIWA Foundation bullying diartikan sebagai 

tindakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti 

seseorang atau sekelompok orang sehingga korban merasa tertekan, 

trauma dan tak berdaya. Bullying menurut Rigby dalam Astuti (2008) 

ialah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan dalam 

aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara 

langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak 

bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan 

senang. 

 Riauskina, dkk (2005) mendefinisikan bullying sebagai perilaku 

agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok individu yang 
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memiliki kekuasaan, terhadap individu lain yang lebih lemah, dengan 

tujuan menyakiti orang tersebut. Menurut Tattum dalam Rigby 

(2002), bullying adalah perilaku yang disengaja, sadar keinginan untuk 

menyakiti orang lain dan menempatkannya di bawah tekanan. 

Wiyani (2012) menyebutkan bahwa sebuah perilaku dapat 

dikatakan sebagai tindakan bullying apabila: 

a. Ada perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban, dimana 

terdapat seseorang yang lebih dominan dari segi fisik maupun 

mentalnya dibandingkan dengan orang yang merasa dirinya lemah 

atau dianggap lemah oleh orang lain. 

b. Ada niat untuk menimbulkan penderitaan atau rasa sakit, para 

pelaku bullying yang memiliki perasaan acuh, cuek atau tidak 

memiliki kepedulian terhadap penderitaan orang lain akan 

melakukan tindakan apa saja termasuk tindakan menyakiti 

temannya agar kekuatan yang ia miliki dapat diakui oleh korban 

maupun orang-orang disekitarnya. 

c. Perilaku itu dilakukan berulang kali, setelah melakukan 

tindakan bullying kepada korbannya sekali duakali, para pelaku 

merasakan kenikmatan batin tersendiri yang mana akan 

menimbulkan rasa puas dan bangga terhadap kekuatan yang 

dimiliki serta tindakan apa yang sudah ia lakukan kepada orang lain 

yang lebih lemah. Sehingga untuk terus bisa merasakan kebanggan 
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tersebut, pelaku bullying akan terus melakukan tindakan agresifnya 

berulangkali. 

2. Karakteristik perilaku bullying 

Karakteristik perilaku bullying Bullying adalah aktifitas yang 

sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, 

menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut. Seperti 

hasil penelitian para ahli, antara lain oleh Rigby (dalam Astuti, 2008) 

perilaku bullying yang banyak dilakukan di sekolah umumnya 

mempunyai tiga karakteristik yang terintegrasi sebagai berikut : a) 

Ketidakseimbangan kekuatan Perilaku yang ditunjukkan pelaku 

melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga menimbulkan 

perasaan tertekan pada korban. Selanjutnya Coloroso (2007) juga 

menyebutkan pelaku bullying biasanya merupakan orang yang lebih 

tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi 

dalam status sosial dan berasal dari ras yang berbeda. b) Perilaku 

agresi yang menyenangkan Bullying menyebabkan kepedihan 

emosional dan luka fisik, adanya tindakan untuk dapat melukai, dan 

menimbulkan rasa senang di hati pelaku saat menyaksikan 

penderitaan korban pada saat di bully (Coloroso, 2007).  

3. Bentuk-bentuk Bullying 

Menurut Wiyani (2012) disebutkan bahwa terdapat empat 

bentuk bullying, yaitu: 
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a. Lisan, misalnya memberi julukan, menggoda, mengejek, 

menghina, mengancam. 

b. Fisik, misalnya memukul, menendang, menyelengkat. 

c. Sosial, misalnya mengabaikan, tidak mengajak berteman, 

memberi isyarat yang tidak sopan. 

d. Psikologis, misalnya menyebarkan desas-desus, ‘dirty looks’ 

(pandangan yang menunjukkan rasa tidak senang, kebencian 

atau kemarahan), menyembunyikan atau merusak barang, 

pesan jahat lewat SMS dan email, penggunaan ponsel kamera 

yang tidak patut. 

Riauskina  (2005) mengelompokkan perilaku bullying ke dalam 

5 kategori : 

a). Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, 

menjambak, menendang, mengunci, seseorang dalam ruangan, 

mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-

barang yang dimiliki orang lain); b). Kontak verbal langsung 

(mengancam, mempermalukan, merendahkan (put-down), 

mengganggu, member panggilan nama (name-calling), sarkasme, 

mencela/mengejek, memaki, menyebarkan gosip). c). Perilaku non 

verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, 

menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau 

mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal) . d). 

Perilaku non verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, 
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memanipulasi persahabatan sehingga retak, sengaja mengucilkan atau 

mengabaikan, mengirimkan surat kaleng). e). Pelecehan seksual 

(kadang-kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal). 

Sejiwa (2008) menyatakan ada tiga katagori perilaku bullying 

diantaranya (1) bullying fisik merupakan bentuk bullying yang dapat 

dilihat secara kasat mata karena terjadi kontak langsung antara pelaku 

bullying dengan korbannya, bentuk bullying fisik antara lain 

menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjambak, menghukum 

dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara push up. (2) 

Bullying verbal merupakan bentuk perilaku bullying yang dapat 

ditangkap melalui iri pendengaran. Bentuk bullying verbal verbal antara 

lain menjuluki, meneriaki, memaki, menghina, memperlakukan di 

depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gossip, memfitnah. (3) 

bullying mental/psikologis merupakan bentuk perilaku bullying yang 

paling berbahaya di banding dengan bentuk bullying lainnya karena 

terkadang diabaikan oleh beberapa orang. Bentuk bullying 

mental/psikologis yaitu memandang sinis, memandang penuh ancaman, 

mendiamkan, mengucilkan, memelototi, dan mencibir. 

4. Dampak Perilaku Bullying 

Menurut Sanders (2003) dalam Psychologymania (2012) 

National Youth Vience Prevention mengemukakan bahwa pada 

umumnya para pelaku ini memilki rasa percaya diri yang tinggi dengan 

harga diri yang tinggi pula, cenderung pro terhadap kekerasan, tipikal 
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orang berwatak keras, mudah marah dan impulsive, toleransi yang 

rendah terhadap frustasi. Para pelaku bullying ini memiliki kebutuhan 

kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap 

targetnya.  

SEJIWA (2006) meenyebutkan penelitian tentang bullying telah 

dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Penelitian-

penelitian  tersebut  mengungkapkan bahwa bullying memiliki efek-

efek negatif seperti: 

a. Gangguan psikologis (seperti cemas dan kesepian) 

b. Konsep diri korban bullying menjadi negatif karena korban 

merasa tidak diterima oleh teman-temannya 

c. Menjadi penganiaya ketika dewasa 

d. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal 

e. Korban bullying merasakan stress, depresi, benci terhadap 

pelaku, dendam, ingin keluar sekolah, merana,  malu, tertekan 

bahkan self injury 

f. Menggunakan obat-obatan atau alkohol 

g. Membenci lingkungan sosialnya 

h. Korban akan merasa rendah diri dan tidak berharga 

i. Cacat fisik permanen 

j. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan 

kepribadian 

k. Keinginan untuk bunuh diri 
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Perilaku bullying menimbulkan dampak bagi korban dan 

pelakunya, menurut National Youth Center Sunders (2003) cit, 

Psychologymania (2012) menunjukan bahwa bullying dapat membuat 

siswa merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar 

di sekolah dan menuntun mereka untuk menghindari sekolah. Bila 

bullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi 

self-esteem siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku 

menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stress dan depresi, 

serta rasa tidak aman berada dilingkungan sekolah. 

Hasil studi yang dilakukan National Youth Violence Prevention 

Resource Center Sanders (2003; dalam Anesty, 2009) menunjukkan 

bahwa bullying dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, 

mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menuntun mereka 

untuk menghindari sekolah. Bila bullying berlanjut dalam jangka waktu 

yang lama, dapat mempengaruhi self-esteem siswa, meningkatkan 

isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja 

rentan terhadap stress dan depreasi, serta rasa tidak aman. Dalam kasus 

yang lebih ekstrim, bullying dapat mengakibatkan remaja berbuat 

nekat, bahkan bisa membunuh atau melakukan bunuh diri (commited 

suicide). 

Coloroso (2006) mengemukakan bahayanya jika bullying 

menimpa korban secara berulang-ulang. Konsekuensi bullying bagi 

para korban, yaitu korban akan merasa depresi dan marah, Ia marah 
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terhadap dirinya sendiri, terhadap pelaku bullying, terhadap orang-

orang di sekitarnya dan terhadap orang dewasa yang tidak dapat atau 

tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudan mulai mempengaruhi 

prestasi akademiknya. Berhubung tidak mampu lagi muncul dengan 

cara-cara yang konstruktif untuk mengontrol hidupnya, ia mungkin 

akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan. 

Terkait dengan konsekuensi bullying, penelitian Anesty (2009) 

menunjukkan bahwa perilaku bullying berkontribusi terhadap 

rendahnya tingkat kehadiran, rendahnya prestasi akademik siswa, 

rendahnya self-esteem, tingginya depresi, tingginya kenakalan remaja 

dan kejahatan orang dewasa. Dampak negatif bullying juga tampak 

pada penurunan skor tes kecerdasan (IQ) dan kemampuan analisis 

siswa. Berbagai penelitian juga menunjukkan hubungan antara bullying 

dengan meningkatnya depresi dan agresi. 

 Anesty (2009) National Youth Violence Prevention 

mengemukakan bahwa pada umumnya, para pelaku ini memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung 

bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal 

orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah 

terhadap frustasi. Para pelaku bullying ini memiliki kebutuhan kuat 

untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap 

targetnya. Apa yang diungkapkan tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Coloroso (2006:72) mengungkapkan bahwa siswa 
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akan terperangkap dalam peran pelaku bullying, tidak dapat 

mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap untuk 

memandang dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta 

menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat 

mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang, 

dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka 

memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus 

tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya 

perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal 

lainnya. 

5. Peran Bullying 

Marini, Farbaim, dan Zuber (1999) dalam menyederhanakan 

peran bullying menjadi tiga kelompok, (Salsabiela, 2010) yaitu: 

1) Bullies atau pelaku  

Bullies atau pelaku adalah seseorang melakukan 

bullying dikarenakan beberapa faktor yang 

melatarbelakanginya, berdasarkan penelitian  Mclaughlin, 

Ray, dan Eve (2005), dinyatakan bahwa pelaku bullying 

sebenarnya ingin menyembunyikan rasa insecure (rasa 

tidak nyaman) dan rasa bosan terhadap dirinya sendiri, dan 

pada kenyataannya berlaku bully dapat memunculkan rasa 

percaya diri dan harga diri yang rendah (dalam Salsabiela, 

2010) 
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Ciri-ciri pelaku menurut Debord & Stephani cit, 

Salsabiela, 2010 adalah 

a) Anak yang menunujukan agresivitas dalam 

mengharapkan sesuatu ataupun perhatian 

b) Kurang memiliki empati dan sulit bertenggang 

rasa terhadap anak lain. 

c) Tidak ada rasa bersalah. Pelaku bullying 

sepenuhnya percaya bahwa korbanmemprovokasi 

munculnya aksi bullying tersebut. 

d) Merasa diri lebih unggul, mengharapkan 

kemenangan disetiap situasi. 

e) Memiliki orang tua dan orang terdekat yang 

menjadi model perilaku agresif, serta 

f) Memiliki jalan pikiran yang tidak realistik. 

2) Victims atau Korban 

Victims atau korban merupakan individu yang lemah, 

tidak mampu baik secara fisik maupun psikologis, 

terisolisasi secara sosial, selalu terlihat sendiri (tampak 

kesepian), insecurity, dan memiliki kepercayaan diri yang 

rendah. Semua anak dapat menjadi korban bullying. Anak-

anak dan remaja yang menjadi korban bullying ini memilki 

karakteristik mudah cemas, dan rendahnya harga diri 

(dalam Salsabiela, 2010) 
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(Debord & Stephani 2009) merangkum ciri-ciri anak 

yang berpotensi sebagai korban bullying. 

a) Terisolisasi dan tak punya teman disekolah  

b) Mudah mengalami kecemasan, merasa tidak aman 

dan kurang mampu dalam berteman 

c) Kurang mampu bahkan tidak punya keberanian 

dalam membela diri sendiri. 

d) Mudah menangis, mudah menyerah (terutama saat 

di bully) dan tidak tegar 

e) Mungkin mengalami kekerasan dirumah 

f) Mungkin mengalami kesukaran belajar 

3) Bystanders 

Menurut Coloroso (Mestry, Marthin & Joan, 2006 cit, 

Salsabiela, 2010 ) bystanders dijelaskan sebagai peran 

pendukung dalam sebuah cerita, dimana peran tersebut 

mendukung perilaku bully melalui tindakan mendukung 

atuapun membiarkannya. Mereka bisa diam saja ataupun 

tak peduli, karena takut untuk terlibat dan ikut menjadi 

korban, atau bahkan ikut serta dalam tindakan bullying. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying 

Menurut  Ariesto (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi bullying 

yaitu: 

a. Keluarga. 
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Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang 

bermasalah : orang tua yang sering menghukum anaknya 

secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, 

agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku 

bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada 

orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-

temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari 

lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan 

belajar bahwa “mereka yang memiliki 

kekuatan  diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan 

perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan 

kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan 

perilaku bullying; 

b. Pihak Sekolah 

Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan 

bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying  akan 

mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk 

melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying 

berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering 

memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya 

berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak 

mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar 

sesama anggota sekolah; 
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c. Faktor Kelompok Sebaya 

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan 

dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk 

melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying 

dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk 

dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa 

tidak nyaman  dengan perilaku tersebut. 

d. Kondisi lingkungan sosial 

Kondisi  lingkungan  sosial  dapat  pula  menjadi  penyebab 

timbulnya  perilaku  bullying.  Salah  satu  faktor  lingkung

an  social  yang  menyebabkan  tindakan  bullying adalah 

kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan 

berbuat apa saja demi mmenuhi kebutuhan hidupnya, 

sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering 

terjadi pemalakan antar siswa  

e. Tayangan televisi dan media cetak 

Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku 

bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survey 

yang dilakukan kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan 

bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang 

ditontonnya, umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan 

kata-katanya (43%). 
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Menurut Ariesto 2009 cit,  Kholifah (2012), penyebab terjadinya 

bullying antara lain : 

a) Keluarga  

Perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga 

yang bermasalah seperti orang tua yang sreing menghukum 

anaknya secara berlebihan atau situasi yang penuh stres, 

sgresi , dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku 

bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi 

pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap 

teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas 

dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan 

belajar bahwa “mereka yang memilki kekuatan 

diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku 

agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuatan 

seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku 

bullying. 

b) Sekolah  

Karena pihak sekolah sering mengabaikan 

keberadaan bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying 

akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka 

untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying 

berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekeolah 

sering memberikan masukan negatif pada siswanya, 

Hubungan Usia Jenis..., ALFIKA NINDI GUNAWAN, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



28 
 

 
 

misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga  

tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati 

antar sesama anggota sekolah. 

c) Faktor Kelompok Sebaya 

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekoalh dan 

dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong 

untuk melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan 

bahwa mereka nisa masuk dalam kelompok tertentu, 

meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan 

perilaku bullying. 

Faktor internal peneyebab terjadinya bullying   

d) Karakteristik Kepribadian 

Menurut para ahli Yinger dan Cuber dalam Rafdi, 

2012 kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari 

seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu 

yang berinterasksi dengan serangkaian instruksi. 

Kepribadian merupakan gabungan dari sifat-sifat yang 

tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Kepribadian 

seseorang yang baik sangat mendukung terbentuknya 

karakter yang baik dan sebaliknya. Jika karakteristik 

mewarnai semua aktivitas yang dilakukan seseorang, maka 

kepribadian adalah akibat dari semua aktivitas itu 

e) Pengalaman masa lalu  
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Pengalaman anak adalah kejadian yang telah dialami 

anak dimasa lalu. Pengalaman anak terhadap bullying pada 

masa lalu dapat menjadikan anak sebagai pelaku bullying di 

kemudian hari. Anak cenderung melakukan bullying 

setelah mereka sendiri pernah disakiti oleh orang yang lebih 

kuat. Anak yang sering menjadi korban bullying 

kemungkinan besak akan ikut melakukan bullying, atau 

setidaknya menganggap bullying sebagai hal wajar dan 

akan membiarkan bullying terjadi begitu saja di 

lingkungannya tanpa melakukan tindakan untuk 

mnghentikannya (sikap positif bullying) (Levianti, 2008) 

f) Pola asuh 

Brooks (2011) mendefinisikan bahwa pola asuh 

adalah proses dimana orang tua sebagai individu yang 

melindungi dan membimbing dari bayi dampai dewasa 

serta orang tua juga menjaga dengan perkembangan yang 

oanjang dalam kehidupan anak untuk memberikan 

tanggung jawab dan perhatian ynag mencakup: kasih 

sayang dan hubungan dengan anak yang terus berlangsung, 

kebutuhan material seperti makanan, pakaian dan tempat 

tinggal, dispilin yang bertanggung jawab, menghindarkan 

diri dari kecelakaan dan kritikan pedas serta hukuman fisik 

yang berbahaya, pendidikan intelektual dan moral, 
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persiapan untuk bertanggung jawab sebagai orang dawasa, 

mempertanggung jawabkan tindakan: anak pada 

masyarakat luas. Berdasarkan difinisi pengasuhan diatas 

dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan suatu 

proses perlakuan yang diaplikasikan oleh orang tua kepada 

anak yang terbentuk oleh budaya dan lingkugan sekitar 

yang berlangsung seumur hidup, trikat, berproses, stulus 

hati dan penuh kasih sayang.     

g) Jenis kelamin dan status sosial ekonomi 

Dalam jurnal penelitian Hermalinda (2017) 

menyebutkan bahwa  jenis kelamin dan status sosial juga 

mempengaruhi perilaku bullying. 

Faktor sosial ekonomi adalah kondisi sosial ekonomi 

keluarga responden yang dinilai dari tingkat pendidikan, 

tingkat pendapatan per kapita. Jurnal dari Siti N 2014 

mengemukakan bahwa BPS (Badan Pusat Statistik) 

menggolongkan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan 

yaitu : 

1. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika 

pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan 

2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan 

rata-rata antara Rp. Rp. 2.500.000 s/d 3.500.000 per 

bulan 
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3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan 

rata-rata dibawah antara 1.500.000 s/d 2.500.000 per 

bulan 

4. Golongan pendapatan rendah jika pendapatan rata-rata 

Rp. 1.500.000 per bulan  

Sutton cit Sanders dan Phye 2004 bullying dapat terjadi jika 

dikarenakan oleh adanya pengaruh fenomenal sosial atau dan 

lingkungan. Hal ini dapat kita jumpai pada anak-anak yang tinggal 

dalam lingkungan yang tidak kondusif, sebab pengaruh lingkungan 

sekitar dapat merangsang pribadi sesorang dalam berfikir dan 

bertindak. 

McKeough Yates, & Marini cit, Sanders dan Phye 2004) 

mengungkapkan bahwa anak menjadi pelaku bullying tidak lain 

diletarbelakangi oleh pengalaman hidup yang kurang menyenangkan 

seperti anak yang kurang kasih sayang, anak jalanan, dan anak-anak 

yang hidup dalam lingkungan yang keras. 

C. Anak Remaja 

1. Definisi 

Anak remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak – kanak 

dan masa dewasa,  yang dimulai pada saat terjadinya kematangan 

seksual yaitu antara  usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun yaitu 

menjelang masa dewasa muda (Soetjiningsih. 2004).   
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Menurut World Health Organization (2014) remaja (adolescents) 

adalah mereka yang berusia antara 10-19 tahun. Populasi remaja adalah 

populasi terbesar didunia yaitu sebanyak 1,2 milyar orang atau 18% dari 

jumlah penduduk dunia. Di Indonesia menurut data proyeksi penduduk 

2014 jumlah remaja mencapai 65 juta jiwa atau 25% dari 255 juta jiwa 

jumlah penduduk  

2. Batasan Usia Remaja 

Batasan usia remaja menurut beberapa sumber lain adalah 

(Sarwono, 2011) : 

1) Menurut WHO mendefinisikan anak bisa dikatakan remaja 

apabila telah mencapai umur 10-19 tahun.  

2) Dalam UU No.4 tahun 1979 mengenai kkesejahteraan anak, 

remaja adalah individu yang belum mencapai umur 21 

tahun dan belum menikah.  

3) Menurut UU  Perkawinan No. 1 tahun 1974, anak dianggap 

sudah remaja apabila sudah cukup matang untuk menikah 

yaitu umur 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun 

untuk anak laki-laki. 

4) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menganggap 

remaja bila sudah berusia 18 tahun yang susuai dengan saat 

lulus dari sekolah menengah. 

3. Tahap-tahap Perkembangan Remaja 
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Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada tiga tahap 

perkembangan remaja : 

1) Remaja awal (early adolenscent) 

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan 

dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. 

Mereka mengembangkan pikiran baru, cepat tertarik pada 

lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan 

dipegang bahunya saja oleh lawan jenis ia sudah bervantasi 

erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini yang ditambah 

dengan berkurangnya kendali terhadap ego menyebabkan para 

remaja awal ini sulit dimengerti dan dimengerti orang dewasa.  

2)   Remaya madya ( midle adolenscent) 

   Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. 

Ia senang apabila banyak teman yang menyukainya. Pada 

kecenderungan narsitis yaitu mencintai diri sendiri, dengan 

menyukai teman-teman sama dengan dirinya, selain itu, ia 

berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu 

memilih yang mana yang peka atau yang tidak peduli, ramai-

ramai atau sendiri, optimis, pesimitris, idealis atau 

materialistis, dan sebagainya. Remaja pria harus 

membebaskan diri dari oedipus complex (perasaan cinta pada 
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ibu sendiri pada masa anak-anak) denagn memeperea dengan 

kawan-kawan. 

3)  Remaja akhir (late adolenscent) 

   Pada tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode 

dewasa dan ditandai dengan pencapain dalam lima hal yaitu: 

a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi 

intelek. 

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu denagn 

orang-orang lain. 

c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan 

berubah lagi. 

d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada 

diri sendiri ) diganti dengan keseimbangan antara 

diri sendiri dan orang lain.  

e) Tumbuh “ dinding “ yang memisahkan diri 

pribadinya (private self) dan masyarakat umum 

(Sarwono, 2010).  

Berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja kita sangat 

perlu untuk mengeanl perkembangan remaja serta ciri-cirinya 

berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang 

waktu ) remaja ada tiga tahap yaitu: 

1)  Masa remaja awal (10-12 tahun) 
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a) Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan   

teman sebaya. 

b) Tampak dan merasa ingin bebas. 

c) Tampak dan memang lebih banyak 

memperhatikan keadaan tubuhnya yang mulai 

berfikir kekhayal (abstrak). 

2) Masa remaja tengah (13-15 tahun) 

a) Tampak dan ingin mencari identitas diri. 

b) Ada keingian untuk berkencan atau ketertarikan 

pada lawan jenis. 

c) Timbul perasaan cinta yang mendalam 

3) Masa remaja akhir (16-19 tahun) 

a) Menampakan pengungkapan kebebasan diri. 

b) Dalam mencari teman sebaya lebih selektif. 

c) Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) 

terhadap dirinya. 

d) Dapat mewujudkan perasaan cinta. 

e) Memiliki kemampuan berfikir kekhayal atau 

abstrak. (Widyastuti 2009). 

4. Tugas tahap tumbuh kembang remaja  

 Havighurst (cit, Ali, 2008) mendifinisikan tugas perkembangan 

adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu 

dari kehidupan individu dan jika berhasil akan meimbulkan fase 
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bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas 

berikutnya. Akan tetapi bila gagal akan menimbulkan rasa tidak 

bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. 

 Menurut (Sofyan S. Willis. 2005: 8 – 15). Tugas perkembangan 

remaja ialah: 

a. Memperoleh sejumlah norma – norma dan nilai – nilai.  

b. Belajar memiliki peran sosial sesuai dengan jenis kelamin 

masing – masing. 

c. Menerima kenyataan jasmaniah serta dapat 

menggunakannya secara efektif dan merasa puas terhadap 

keadaan tersebut.  

d. Mencapai  kebebasan dari kebergantungan terhadap  orang 

tua dan orang dewasa lainnya.  

e. Mencapai kebebasan ekonomi.  

f. Mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat dan kesanggupannya.  

g. Memperoleh informasi tentang perkawinan dan 

mempersiapkannya.  

h. Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep – 

konsep tentang kehidupan  bermasyarakat.  

i. Memiliki konsep – konsep tentang tingkah laku sosial yang 

perlu untuk kehidupan bermasyarakat 
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5. Karakteristik Perkembangan Remaja 

 Menurut Wong (2009), karakteristik perkembangan remaja dapat 

dibedakan menjadi: 

1) Perkembangan Psikososial 

  Teori perkembangan psikososial menurut Erickson cit, 

Wong (2009) menganggap bahwa krisis perkembangan 

pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. 

Periode remaja awal dimulai dengan awitan pubertas dan 

berkembangnya stabilitas emosional dan fisik yang relatif 

pada saat atau ketika hampir lulus dari SMU. Pada saat ini, 

remaja dihadapkan pada krisis identitas kelompok versus 

pengasingan diri. 

  Pada periode selanjutnya, individu berharap untuk 

mencegah otonomi dari keluarga dan mengambangkan 

identitas diri sebagai lawan terhadap difusi peran. Identitas 

kelompok menjadi sangant penting untuk permulaan 

pembentukan identitas pribadi. Remaja pada tahap awal 

harus mampu memecahkan masalah tentang hubungan 

dengan teman sebaya sebelum mereka mampu menjawab 

pertanyaan tenytang siapa diri mereka dalam kaitannya 

dengan keluarga dan masyarakat. 

2) Identitas Kelompok  
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  Selama tahap remaja awal, tekanan untuk memiliki 

suatu kelompok semakin kuat. Remaja menganggap bahwa 

memiliki kelompok adalah hal yang penting karena mereka 

merasa menjadi bagian dari klompok dan kelompok dapat 

memberi mereka status. Ketika remaja mulai mencocokan 

cara dan minat berpenampilan, daya mereka segera 

berubah. Bukti penyesuanin diri remaja terhadap kolompok 

teman sebaya dan ketidakcocokan dengan kolompok orang 

dewasa memberi kerangka pilihan bagi remaja sehingga 

mereka dapat memerankan penonjolan diri mereka sendiri 

sementara menolak identitas dari generasi orang tuanya. 

Menjadi individu yang berbeda mengakibatkan remaja 

tidak diterima dan diasingkan dari kelompok. 

3) Identitas Kelompok 

  Pada tahap pencarian ini, remaja mempertimbangkan 

hubungan yang mereka kembangkan antara diri mereka 

sendiri dengan orang lain dimasa lalu, seperti halnya arah 

dan tujuan yang mereka harap mampu dilakukan dimasa 

yang akan datang. Proses perkembangan identutas diri 

merupakan proses yang memakan waktu dan penuh dengan 

periode kebingungan, depresi dan keputusasaan. Penetuan 

identitas dan bagiannya didunia merupakan hal yang 

penting dan sesuatu yang menakutkan bagi remaja. Namun 
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demikian, jika setahap demi setahap dia digantikan dan 

diletakan pada tempat yang sesuai, identitas yang positif 

pada akhirnya akan mencul dari kebingungan.difusi peran 

terjadi jika individu tidak mampu memformulasikan 

kepuasann identitas dari berbagai aspirasi, peran dan 

identifikasi. 

4) Identitas Peran Seksual 

  Masa remaja merupakan waktu untuk konsolidasi 

identitas peran seksual. Selama masa remaja awal, 

kelompok teman sebaya mulai mengkomunikasikan 

beberapa pengharapan terhadap perilaku peran seksual 

yang matang yang  baik dari teman sebaya maupun orang 

dewasa. Pengharapan seperti ini berbeda pada setiap 

budaya, antara daerah geografis, dan diantara kelompok 

sosio ekonomis. 

5) Emosionalitas  

  Remaja lebih mampu mengendalikan emosinya pada 

masa remaja akhir. Mereka mampu menghadapi masalah 

dengan tenang dan rasional, dan walaupun masih 

mengalami periode depresi perasaan mereka lebih kuat dan 

mulai menunjukan emosi yang lebih matang pada masa 

remaja akhir. Sementara remaja awal bereaksi cepat dan 

emosional, remaja akhir dapat mengendalikan emosinya 

Hubungan Usia Jenis..., ALFIKA NINDI GUNAWAN, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



40 
 

 
 

sampai waktu dan tempat untuk mengekspresikan dirinya 

dapat diterima masyarakat. Mereka masih mengalami 

peningkatan emosi, dan jika emosi itu diperlihatkan, 

perilaku mereka menggambarkan tidak aman, ketegangan 

dan kebimbangan. 

6) Perkembangan Kognitif 

  Teori perkembangan kognitif menurut Piaget cit, 

Wong (2009), remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan 

dan actual, yang merupakan ciri periode berpikir konkret 

mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang 

akan terjadi. Pada saat ini mereka lebih jauh kedepan. 

Tanpa memusatkan perhatian pada situasi saat ini , mereka 

dapat membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang 

mungkin terjadi, seperti kemungkinan kuliah dan 

bekerja.memikirkan bagaimana segala sesuatu mungkin 

dapat berubah dimasa depan, seperti hubungan dengan 

orang tua, dan akibat dari tidakan mereka, misalnya 

dikeluarkan dari sekolah. Remaja secara mental mampu 

memanipolasi lebih dari dua katagori variabel pada waktu 

yang bersamaan. Misalnya, mereka dapat 

mempertimbangkan hubungan antara kecepatan, jarak dan 

waktu mendeteksi konsistensi atau inkonsistensi logis 

dalam sekelompok pernyataan dan mengevaluasi system, 
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atau serangkaian nilai-nilai dalam perilaku yang lebih dapat 

dianalisis. 

7) Perkembangan moral  

  Teori perkembangan moral menurut Kohlberg cit, 

Wong (2009)  masa remaja akhir dicirikan dengan suatu 

pernyataan serius mengenai nilai moral dan individu. 

Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. 

Mereka memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak 

timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep 

peradilan yang tampak dalam penetapan hukuman terhadap 

kesalahan dan perbaikan atau penggantian apa yang telah 

dirusak akibat tindakan yang salah namun demikian, 

mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral, yang 

telah ditetapkan, sering sebagai akibat dari observasi remaja 

bahwa suatu peraturan secara verbal berasal dari orang 

dewasa tetapi mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. 

8) Perkembangan Spiritual  

  Pada saat remaja mulai mandiri dari orang tua atau 

otoritas yang lain, beberapa diantaranya mulai 

mempertanyakan nilai dan idea keluarga mereka. 

Sementara itu, remaja lain tetap berpegang teguh pada nilai-

nilai ini sebagai elemen, yang stabil dalam hidupnya seperti 

ketika mereka berjuang melawan konflik pada periode 
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pergolakan ini remaja mungkin menolak aktivitas ibadah 

yang formal tetapi melakukan ibadah secara individual 

dengan privasi dalam kamar mereka sendiri. Mereka 

mungkin memerlukan eksplorasi terhadap konsep 

keberadaan Tuhan. Membandingkan agama mereka dengan 

orang lain dapat menyebabkan mereka mempertanyakan 

kepercayaan mereka sendiri tetapi pada akhirnya 

menghasilkan perumusan dan penguatan spiritualitas 

mereka.   

9) Perkembangan sosial 

  Untuk memperoleh kamatangan penuh, remaja harus 

membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan 

menetapkan sebuah identitas yang mendiri dari wewenang 

orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi 

baik dari remaja mauoun orang tua. Remaja ingin dewasa 

dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut 

ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab 

yang terkait dengan kemandirian.   

a) Hubungan dengan Orang Tua 

Selama masa remaja, hubungan orang tua-anak 

berubah dari menyanyangi dan persamaan hak. 

Proses mencapai kemandirian sering kali melibatkan 

kekacauan dan ambigulitas karena baik orangtua 
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maupun remaja belajar untuk menampilkan peran 

yang baru dan menjalankan sampai selesai, sementara 

pada saat bersamaan, penyelesaian sering kali 

merupakan rangkaian keregangan yang menyakitkan, 

yang penting untuk menetapkan hubungan akhir. 

Pada saat remaja menuntut hak mereka untuk 

mengembangkan hak-hak istimewanya seringkali 

menciptakan ketegangan didalam rumah. Mereka 

menantang kendali orang tua, dan konflik dapat 

muncul pada hampir semua asituasi atau masalah. 

b) Hubungan dengan Teman Sebaya 

Orang tua selalu memberi pengaruh utama dalam 

sebagian besar, bagi sebagian remaja, teman sebaya 

dianggap lebih berperan penting ketika masa remaja 

dibandingkan masa kanak-kanak. Kelompok teman 

sebaya memberikan remaja perasaan kekeuatan dan 

kekuasaan. 

c) Kelompok Teman Sebaya 

Remaja biasanya berpikiran sosial, suka berteman, 

dan suka berkelompok. Dengan demikian kelompok 

teman sebaya memiliki evaluasi diri dan perilaku 

remaja. Untuk memperoleh penerimaan kelompok, 

remaja awal berusala untuk menyesuaikan secara 
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total dalam berbagai hal seperti model berpakaian, 

gaya rambut, selera musik, dan tata bahasa, seringkali 

mengorbankan individualitas dan tuntutan diri. 

Segala sesuatu pada remaja diukur oleh reaksi teman 

sebayanya. 

d) Sahabat 

Hubungan personal antara orang dengan orang lain 

yang berbeda biasanya terbentuk antara remaja 

sesama jenis. Hubungan ini lebih dekat dan lebih 

stabil dari pada hubungan yang dibentuk pada masa 

kanak-kanak pertengahan, dan penting untuk 

pencarian identitas. Seorang sahabat merupakan 

pendengar terbaik, yaitu tempat remaja mencoba 

kemungkinan peran-peran dan suatu peran 

bersamaan, mereka saling memberikan dukungan 

satu sama lain. 

e) Perkembangan kepribadian 

Pada masa remaja, anak laki-laki dan perempuan 

sudah menyadari sifat-sifat yang baik dan yang 

buruk, dan mereka menilai sifat-sifat ini sesuai 

dengan sifat teman-teman mereka. Mereka juga sadar 

akan peran kepribadian dalam hubungan-hubungan 

sosial dan oleh karenanya terdorong untuk 
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memperbaiki kepribadian mereka (Hurlock, 2000). 

Banyak remaja menggunakan standar kelompok 

sebagai dasar konsep mereka mengenai kepribadian 

“ideal”. Tidak banyak yang merasa dapat mencapai 

gambaran yang ideal ini dan mereka yang tidak 

berhasil ingin berubah kepribadian mereka (Hurlock, 

2000) 

D. Komunikasi Orang Tua 

1. Definisi 

 Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan 

non verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua 

orang atau lebih. Komunikasi terjadi setidaknya suatu sumber 

membangkitkan respon pada penerima melalui penyampaian suatu pesan 

dalam bentuk tanda atau simbol, baik dalam bentuk verbal (kata-kata) atau 

bentuk non verbal (non kata-kata), tanpa harus memastikan terlebih dulu 

bahwa kedua pihak yang berkomunikasi punya suatu sistem simbol yang 

sama. Komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan 

dan perasaan. Proses ini meliputi informasi yang disampaikan baik scara lisan 

maupun tertulis dengan kata-kata , atau yang disampaikan dengan bahasa 

tubuh, gaya maupun penampilan diri, menggunakan alat  bantu dengan kata-

kata, atau yang disampaikan dengan bahasa tubuh, gaya maupun penampilan 

diri, menggunakan alat bantu disekeliling kita sehingga sebuah pesan lebih 

kaya. 
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 Komunikasi keluarga adalah karakterisktik pola-pola interaksi sirkular 

dari keluarga yang disamping mempengaruhi dan mengorganisir anggota 

akeluarga, pola-pola ini menghasilkan arti dari transaksi diantara para 

anggota keluarga, melalui interaksi ini kebutuhan afektif keluarga terpatuhi. 

Kebanyakan komunikasi keluarga terjadi pada sub-sistem seperti antara 

orang tua dan anak, suami dan istri, saudara kandung. Ciri pertama dari 

keluarga sehat adalah komunikasi yang jelas dan kemampuan mendengar satu 

sama lain. (Mulyana, 2004). 

 Komunikasi orang tua adalah proses penyampaian informasi antara 

remaja dan orang tua, sehingga menimbulkan efek tertentu. (Rakhmat, 2007) 

2. Pengertian Pola komunikasi 

  Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari 

proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen 

komunikasi dengan komponen lainnya. 

Pola Komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang 

atau lebih dalam proses pengiriman, dan penerimaan cara yang tepat 

sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dari pengertian diatas 

maka suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara 

dua orang atau lebih dalam proses mengkaitkan dua komponen yaitu 

gambaran atau rencana yang menjadi langkah – langkah pada suatu 

aktifitas dengan komponen – komponen yang merupakan bagian penting 

atas terjadinya hubungan antar organisasi ataupun juga manusia. 
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3. Macam-macam Pola Komuniksi 

 Menurut Yusuf (2001) pola komunikasi orang tua dapat 

diidentifikasi menjadi tiga yaitu: 

1) Authotarian (Cenderung bersikap bermusuhan) Dalam pola 

hubungan ini sikap acceptance orang tua rendah, namun 

kontrolnya tinggi, suka menghukum secara fisik, bersikap 

mengkomando (mengharuskan / memeritah anak untuk 

melakukan sesuatu tnpa kompromi), bersikap kaku (keras), 

cenderung emosional dan bersikap menolak. Sedangkan di pihak 

anak, anak mudah tersinggung, penakut, pemurung dan merasa 

tidak bahagia, mudah terpengaruh, stres, tidak mempunyai arah 

masa depan yang jelas tidak bersahabat. 

2) Permissive (Cenderung berprilaku bebas) Dalam hal ini 

sikap acceptance orang tua tinggi, namun kontrolnya 

rendah, memberi kebebasan kepada anak untuk 

menyatakan dorongan atau keinginannya. Sedang anak 

bersikap impulsif serta agresif, kurang memiliki rasa 

percaya diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya 

dan prestasinya rendah. 

3) Authoritative (Cenderung terhindar dari kegelisahan dan 

kekacauan) Dalam hal ini acceptance orang tua dan 

kontrolnya tinggi, bersikap responsif terhadap kebutuhan 

anak, mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau 
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pertanyaan, memberi penjelasan tentang dampak perbuatan 

yang baik dan buruk. Sedangkan anak bersikap bersahabat, 

memiliki rasa percaya diri, mampu mengendalikan diri (self 

control) bersikap sopan, mau bekerja sama, memiliki rasa 

ingin tahuya tinggi, mempunyai tujuan / arah hidup yang 

jelas dan berorientasi pada prestasi.  

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi 

 Keluarga sangat berperan penting saat anak memiliki keinginan 

untuk bersoisalisasi. Sebelum bersosialisasi tahap perkembangan yang 

harus dilalui anak adalah kemampuan berbicara. Banyak faktor yang 

menghambat proses  sosialisasi anak yang disebabkan oleh 

terhambatnya perkembangan kemampuan bicara anak, diantaranya: 

1) Pola komunikasi yang buruk dalam keluarga 

 Seringkali orangtua secara sadar atau tanpa sadar 

bersikap dan berkata kasar pada anak karena terdapat 

tekanan kesibukan, ekonomi, konflik keluarga, atau tidak 

terpenuhinya harapan. Karena keinginan orang tua untuk 

mendisplinkan anak, agar menjadi pribadi yang patuh, 

seringkali orang tua terdorong untuk berlaku keras dan 

tegas pada anak. Seperti suka membentak, menghardik, 

berteriak, menjewer, memukul, atau menampar bahkan 

menggunakan kata-kata kasar. Perlakuan kasar yang 

diperoleh anak tentunya akan membekas dalam hati anak 
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sehingga menyebabkan anak menjadi mereasa tertekan, 

ketakutan, tidak berani berpendapat atau takut menyatakan 

isi hatinya, takut melakukan kesalahan, dan timbul 

perasaan tidak enak pada anak karena dirinya merasa tidak 

atau kurang berharga uuntuk dapat memenuhi harapan 

orang tua. Hasilnya, berbagai aspek perkembangan anak 

menjadi terhambat. Sehingga anak merasa rendah diri atau 

inferior, perasaan inferior anak menyebabkan anak tidak 

memiliki keberanian untuk belajar berkomunikasi dengan 

baik. Bayang-bayang sikap keras orang tua terus 

menghantui anak ketika berhadapan dengan orang lain. 

Hal inilah yang membuat anak menjadi gagal untuk 

berinteraksi baik dengan orang tua lain.  

2) Anak suka diremehkan atau di cemoohkan 

 Anak tentu akan merasa tertekan apabila anak sering 

mendapat perlakuan yang tidak disenanginya dari anggota 

keluarga. Seperti, tidak menghargai, disepelekan, 

dicemooh, dan diolok-olok. Sehingga menyebabkan anak 

merasa terpojok, dianggap tidak memiliki kemampuan 

apa-apa. Seperti setiap usaha, ucapan, pendapat maupun 

sikap anak. Hal ini dapat menimbulkan perasaan dihati 

anak dan berkembangan konsep diri yang negatif. Konsep 

diri yang negatif dapat menghilangkan usaha anak untuk 
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dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, termasuk 

keinginan dalam mengembangkan kemampuan 

komunikasinya untuk bersosialisasi. 

3) Anak kurang mendapat perhatian 

 Kemungkinan ini terjadi karena orang tua yang sibuk, 

masalah ekonomi keluarga, hubungan yang harmonis atau 

memilki banyak anak sehingga kurang memperhatikan 

anak secara komperehensif. Ketiadaan waktu orang tua 

tanpa sadar telah membuat jarak antara orang tua dan anak. 

Interaksi yang minim antara orang tua dan anak akan 

berdampak besar pada perkembangan anak. Anak akan 

kehilangan figur untuk mengembangkan berbagai potensi 

dirinya. Pola interaksi dan komunikasi yang terbangun di 

lingkungan keluarga mempengaruhi perkembangan bicara 

anak. Pada dasarnya anak memiliki kecenderungan untuk 

meniru mencontoh cara bicara, tata bahasa, sikap dan 

perilaku, kebiasaan dan sikap empati orang terdekatnya. 

4)  Anak kurang bersosialisasi atau bergaul 

 Kebiasaan menutup diri atau kurangnya kebebasan 

menjalin hubungan dengan orang tua dan lingkungan sosial 

akan berdampak pada perkembangan psikososial anak. 

Disebabkan karena minimnya interaksi dengan orang lain 

akan membuat anak tidak memiliki pengalaman dan 
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pengetahuan tentang berbagai karakter orang lain. 

Kurangnya pengetahuan anak tentang karakter orang akan 

mempersulit anak untuk menarik perhatian dan 

membangun empati dengan orang lain sehingga anak selalu 

merasa tidak nyaman dan canggung berada di lingkungan 

yang baru (surya, 2007). 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola-Pola Komunikasi 

 Menurut Djamarah (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pola-pola komunikasi yang tidak efektif (disfungsional) adalah: 

1) Harga diri yang rendah diri keluarga mampu anggota 

khusunya orangtua. Yiga nilai terkait yang terus menerus 

menghidupkan harga diri rendah adalah pemusatan pada 

diri sendiri perlunya persetujan total, dan kurangnya 

empati. 

2) Pemusatan pada diri sendiri dicirikan oleh memfokuskan 

pada kebutuhan sendiri, mengesampingkan kebutuhan, 

perasaan dan perfektif orang lain 

3) Kurangnya empati, keluarga yang berpusat pada diri sendiri 

dan tidak dapat mentoleransi perbedaan juga tidak dapat 

mengenal efek dari pikiran perasaan dn perilaku mereka 

sendiri terhadap anggota keluarga yang lain dan juga 

mereka tidak dapat memahami pikiran, perasaan dan 

perilaku dari anggota keluarga lain. Mereka begitu 
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menghabiskan waktu hanya uuntuk memenuhi kebutuhn 

mereka sendiri sehingga tidak mempunyai kemampuan 

untuk menjadi empatis 

4) Ekspresi perasaan tak jelas, dari kommunikasi 

disfungsional yang dilakukan oleh anak kepada orangtua, 

pengungkapan perasaan yang tidak jelas karena takut 

ditolak, pengungkapan perasaan dari anak kepada orangtua 

harus diluar kebiasaan atau diungkapkan dengan suatu cara 

yang tidak jelas sehingga perasaan tersebut tidak dapat 

diktahui. 

5) Kemarahan terpendam, ungkapan perasaan yang tidak jelas, 

anak merasa marah dengan orangtua tetapi ia tidak 

mengungkapkan marahnya secara jelas dan bisa saja anak 

akan melampiaskan kepada orang lain atau barang. 

6) Ekspresi menghakimi, pernyataan menghakimi selalu 

membawa kesan penilaian moral dimana jelas bagi anak 

bahwa anggota anak bahwa orangtua sedang mengevaluasi 

nilai moral anaknya. 

7) Ketidakmampuan mengungkapkan kebutuhan anak yang 

disfungsional tidak hanya dapat mengungkapkan 

kebutuhannya, tapi karena takut ditolak, maka dia tidak 

mampu mendifinisikan perilaku yang dia diharapkan dari 

anggota unuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut 
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6. Macam Komunikasi Dalam Keluarga 

 Menurut Djamarah (2004) macam komunikasi dalam keluarga ada 4 

macam yaitu: 

1) Komunikasi verbal  

Komuniaksi verbal adalah suatum kegiatan komunikasi 

antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa 

sebagai alat perhubungan. Kegiatan komunikasi verbal 

menempati frekuensi terbanyak dalam keluarga. Setiap hari orang 

tua selalu ingin bebincang-bincang kepada anaknya. Canda dan 

tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak. Perintah, 

suruhan, larangan dan sebagainya merupakan alat pendidikan 

yang sering di pergunakan oleh orang tua atau anak dalam 

komunikasi keluarga. 

Dalam perhubungan antara orang tua dan anak akan terjadi 

interaksi. Dalam interaksi itu orang tua berusaha mempengaruhi 

anak untuk terlibat secara pikiran dan emosi untuk 

memperhatikan apa yang akan disampaikan. Anak mungkin akan 

berusaha menjadi pendengar yang baik dalam menafsirkan pesan-

pesan yang akan di sampaikan oleh orang tua. 

2) Komunikasi Nonverbal 

 Komuniksi yeng berlansung dalam keluarga antara orang tua dan 

anak tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapu juga dalam bentuk 

nonverbal. Walaupun begitu, komuniaksi nonverbal suatu ketika bisa 
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berfungsi sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi komunikasi 

nonverbal itu sangat terasa jika, komunikasi yang dilakukan secara 

verbal tidak mampu mengungkapkan sesuatu secara jelas. Komuniaksi 

nonverbal sering dipakai oleh orang tua dalam menyampaikan suatu 

pesan kepada anak. Sering tanpa berkata sepatah katapun, orang tua 

menggerakan hati anak untuk melakukan sesuatu. Kebiasaan orang tua 

dalam mengerjakan  sesuatu dan karena anak sering melihatnya, anak 

pun ikut mengerjakan apa yang pernah dilihat dan didengar dari 

orangtua nya. 

 Tidak hanya orang tua, anak juga sering menggunakan pesan 

nonverbal dalam menyampaikan gagasan, keinginan atau maksud 

tertentu kepada orang tuanya. Malasnya anak untuk melakukan sesuatu 

yang diperintahkan oleh orangtua adalah sebagai ekspresi penolakan 

anak atas perintah. Akhirnya komunikasi nonverbal sangat diperlukan 

dalam menyampaikan suatu pesan ketika komunikasi verbal tidak 

mampu mewakilinya.  

3) Komunikasi Individual 

 Komunikasi individual dan komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang 

terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara orang 

tua dan anak. Pada kesempatan yang lain, orang tua tidak menyia-

nyiakan waktu senggang untuk berbincang-bincang dengan anak secara 

pribadi tentang suatu hal, entah mengenai pelajaran di sekolah, 
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mengenai pengalaman, atau hal-hal apa saja sebagai topik 

perbincangan. 

 Ketika orang tua merasa berkepentingan untuk menyampaikan 

sesuatu kepada anak, maka orang tualah yang memulai pembicaraan. 

Ketika anak berkepentingan untuk menyampaikan sesuatu kepada 

orang tua, maka anaklah yang memulai pembicaran. Pesan yang 

disampaikan itu berupa gagasan, keinginan, atau maksud tertentu. 

 Keinginan anak untuk berbicara dengan orang tuanya dari hati ke 

hati melahirkan komunikasi interpersonal. Komunikasi di sini dilandasi 

oleh kepercayaan anak kepada orang tuanya. Dengan kepercayaan itu, 

anak berusaha membangun keyakinan untuk membuka diri bahwa 

orang tuanya dapat dipercaya dan sangat mengerti perasaannya. 

Sebagai orang tua tentu saja keinginan anak itu harus direspons secara 

ari dan bijaksana, dan bukan sebaliknya, bersikap egois tanpa 

kompromi. Menjadi pendengar yang baik dan selalu membuka diri 

untuk berdialog denagn anak adalah rangka mengakrabkan hubungan 

antara orang tua dan anak. Dengan begitu anak tidak menganggap orang 

tuanya adalah orang yang tidak mengerti perasaan anak. 

4) Komunikasi Kelompok 

 Hubungan akrab orang tua dan anak sangat penting untuk dibina 

dalam keluarga. Keakraban hubungan itu sangat dilihat dari frekuensi 

pertemuan antara orang tua dan anak dalam suatu waktu dan 

kesempatan. Masalah waktu dan kesempatan menjadi faktor penentu 
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berhasil atau gagal suatu pertemuan. Boleh jadi, suatu pertemuan yang 

sudah direncanakan oleh orang tua atau anak yang berkumpul, duduk 

bersama dalam satu meja, dalam acara keluarga terancam gagal di 

sebabkan belum ada pertemuan anata waktu dan kesempatan dan 

kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. 
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E. Kerangka Teori 

Penelitian hubungan pola komunikasi orang tua terhadap perilaku 

bullying memiliki beberapa teori yang nantinya dapat mempermudah 

peneliti dalam melakukan penelitian. Macam-macam pola komunikasi yang 

dapat diteliti untuk mengatahui apakah ada hubungan dengan jenis bullying 

pada anak SMP 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber Yusuf (2001), Hermalinda (2017),  

dan Siti (2014) 

 

 

 

 

 

 

Pola komunikasi 

orang tua  
Perilaku bullying 

- Tinggi 

- Sedang 

- Rendah 

-  
Macam-macam pola 

komunikasi  

1. Pola komunikasi 

Authoritarian 

(Cenderung bersikap 

bermusuhan) 

2. Pola komunikasi 

Permissive (cenderung 

berperilaku bebas) 

3. Pola komunikasi 

Authoritative (cenderung 

terhindar dari 

kegelisahan dan 

kekacauan 

 

 

 

Usia dan jenis 

kelamin 

Status ekonomi 

1. Sangat tinggi pendapatan 

Rp. 3.500.000/bulan 

2.Tinggi pendapatan Rp. 

2.500.000 s/d 3.500.000/bulan 

3. Sedang adalah jika 

pendapatan dibawah antara 

1.500.000 s/d 2.500.000/bulan 

4. Rendah pendapatan rata-rata 

Rp. 1.500.000/bulan  
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F. Kerangka Konsep 

Konsep merupakan abstraksi dari suatu realitas agar dapat 

dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan 

antar variabel (baik variabel yang diteliti maupun tidak diteliti ) (Nursalam, 

2008) 

Pada penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang mengenai umur, 

jenis kelamin dan pola komunikasi orang tua terhadap jenis bullying pada 

anak SMP NEGERI 2 MANDIRAJA 

 

 

 

          

         

     

       

 

    Gambar 2.2 Kerangka Konsep  

 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap penelitian 

yang secare teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 
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kebenarannya (Saryono, 2011). Hipotesis dalam penelitian menurut Arikunto 

(2010) ada dua jenis hipotesis yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. 

Hipotesis kerja disebut hipotesis alternative yang disingkat Ha yaitu hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan anatar dua variabel X dan Y, atau ada 

perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis nol disebut hipotesis statistik, 

karenaa biasanya bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan satistik. 

Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau 

tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Ada Hubungan Antara Usia, Jenis Kelamin, Status Ekonomi 

dan  Pola Komunikasi Orangtua terhadap perilaku Bullying pada 

Anak SMP Negeri 2 Mandiraja 

Ho : Tidak ada Hubungan Antara Usia, Jenis Kelamin, Status 

Ekonomi dan  Pola Komunikasi Orangtua terhadap perilaku Bullying 

pada Anak SMP Negeri 2 Mandiraja     

Hubungan Usia Jenis..., ALFIKA NINDI GUNAWAN, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018




