
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Fenomena bullying telah lama menjadi bagian dari dinamika sekolah. 

Umumnya orang lebih mengenalnya dengan istilah-istilah seperti “penggencetan”, 

“pemalakan”, “pengucilan”, “intimidasi”  dan lain-lain. Istilah bullying sendiri 

memiliki makna lebih luas, mencakup berbagai bentuk penggunaan kekuasaan 

atau kekuatan untuk menyakiti orang lain sehingga korban merasa tertekan, 

trauma dan tak berdaya (Riauskina dkk, 2005) 

Priyatna (2010) mengutip Laporan Komnas Perlindungan Anak, anak-

anak yang mengalami tindak kekerasan sejumlah 871 anak, 80% di antaranya di 

bawah usia 15 tahun. Selanjutnya menambahkan bahwa anak yang mengalami 

eksploitasi dan perlakuan salah lainnya yang tersebar di 12 kota besar sebanyak 

39.861. Hal ini sungguh menyedihkan, mengingat bahwa anak-anak merupakan 

generasi penerus bangsa yang harus sehat jasmani dan rohaninya. 

Banyak kejadian bullying yang dilakukan oleh guru seperti kasus guru 

olah raga di Sukabumi dengan cara menendang siswa kelas III SMP yang 

bernama Agus hingga meninggal dunia, kasus di Jember seorang guru 

menganiaya Indah kelas III SMP sehingga anak dilarikan ke rumah sakit, di 

Mataram guru membenturkan muridnya yang bernama Khairunnisa ke tembok 

dan memukul wajahnya karena tidak bisa menyelesaikan soal-soal, kasus lain di 

Serang seorang guru memperkosa sembilan orang muridnya. Bullying bisa terjadi 
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pada semua tingkatan sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA, bahkan sampai 

dengan Perguruan Tinggi. Pada tingkat SLTA bullying paling sering terjadi yaitu 

dalam bentuk tawuran antar pelajar atau yang terjadi di Bandung yaitu dengan 

adanya Geng Motor yang telah menelan korban baik yang meninggal dunia 

maupun yang mengalami luka ringan sampai serius hingga memerlukan 

perawatan di rumah sakit. Pada tingkat ini sering terjadi bullying karena dalam 

usia remaja ini sebagai masa transisi dalam perkembangan manusia sehingga 

remaja biasanya ingin kelihatan lebih dihargai, punya kekuasaan dan ingin 

memperlihatkan siapa jati dirinya (Ehan, 2005)  

Fenomena kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh teman sebaya di 

Indonesia terus bermunculan. Mulai dari peristiwa IPDN (Institut Pemerintahan 

Dalam Negeri) dengan klimaks kejadian meninggalnya salah seorang praja akibat 

dianiaya oleh seniornya di lingkungan kampus. Kasus seorang siswi SLTP di 

Bekasi yang gantung diri karena tidak kuat menerima ejekan teman-temannya 

sebagai anak tukang bubur. Peristiwa STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) yang 

juga memakan korban, Agung Bastian Gultom yang meninggal dunia akibat 

dianiaya oleh seniornya. Tewasnya Reza 13 tahun di lorong SMPnya dibilangan 

Bandung pada 23 November 2006 akibat duel maut sebagai buntut dari saling 

cemooh antar siswa. Atau bahkan Genk Nero dari Pati yang terdiri dari kumpulan 

anak-anak perempuan yang melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya 

(Kabarindonesia, 2008).  

Beberapa contoh kasus bullying dalam pendidikan ditampilkan dalam 

Tabel 1. 
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Tabel 1 
Kasus Bullying Dalam Pendidikan 

 
No Tempat 

Bullying 
Korban 
Bullying 

Pendidikan Bentuk 
Bullying 

Pelaku 
Bullying 

Penyebab 
Bullying 

Dampak 
Bullying 

1 Garut Haryanto SD Fisik 
(gantung diri)

Sendiri Ditagih SPP Cacat 
(terbelakang 

mental) 
2 Sukabumi Agus SMP Ditendang Guru Guru depresi Meninggal 
3 Jember Indah SMP Dibenturkan 

ke tembok, 
dipukul 

wajahnya 

Guru Tidak 
mengerjakan 
PR, tidak bisa 

ulangan 

Dilarikan ke 
rumah sakit 

(muka 
memar) 

4 Mataram Khairunka SMP Dipukul Guru Tidak 
mengerjakan 

soal 

Wajah 
memar, 

dilari-kan 
ke rumah 

sakit 
5 Serang 9 Siswa SD Perkosaan Guru  Anak 

depresi, 
tidak ke 
sekolah 

6 Purwakarta Asep SMK Dianiaya 
siswa lain 

Siswa 
SMK 

Perseteruan 
pelajar 

Meninggal 

7 Bandung  SMK Dianiaya 
siswa lain 

Siswa 
SMAN 1 

Perseteruan 
pelajar 

Meninggal 

8 Jakarta Muhammad 
Fadil 

SMA Dianiaya 
senior 

Siswa 
SMA 34 

Menolak 
masuk geng 

Gezper 

Patah tulang

9 TasikmalayaDudung + 
Redi 

SMK 2 Dianiaya 
siswa lain 

Siswa 
SMK 2 

Latihan dasar 
kepemimpinan

Babak 
belur, tidak 
sadarkan 

diri 
10 Jakarta Mahasiswa PT Tawuran Antar 

mahasiswa 
  

11 Bandung Wahyu 
Hidayat 

STPDN PenganiayaanSenior Tidak taat 
pelatihan 

Meninggal 

12 Bandung Olif Munhu STPDN PenganiayaanSenior Tidak taat 
pelatihan 

Meninggal 

13 Sulawesi 
Selatan 

Mahasiswa PT Tawuran MahasiswaPertengkaran 
mahasiswa 

Babak belur 

Sumber : Ehan (2005) 
 

Pelaku bullying dalam dunia pendidikan dapat dilakukan semua 

komponen, tidak hanya anak didik, tapi juga guru yang seharusnya berperan 

sebagai pendidik dan diharapkan memberikan nilai-nilai edukatif lebih bermakna 
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bagi anak didik sebagai generasi penerus bangsa. Teror yang berupa kekerasan 

fisik atau mental, pengucilan, intimidasi, perpeloncoan, sebenarnya adalah contoh 

klasik dari apa yang biasanya disebut bullying. Perilaku ini sering disebut juga 

sebagai peer victimization dan hazing, yaitu usaha untuk menyakiti secara 

psikologis ataupun fisik terhadap seseorang/sekelompok orang yang lebih 

‘lemah’, oleh seseorang/sekelompok orang yang lebih ‘kuat’ (Djuwita, 2007). 

Priyatna (2010) mengemukakan tidak ada penyebab tunggal dari bullying. 

Banyak faktor yang terlibat dalam hal ini, baik itu faktor pribadi anak, keluarga, 

lingkungan, bahkan sekolah  semua turut mengambil peran. Semua faktor 

tersebut, baik yang bersifat individu maupun kolektif, memberi kontribusi kepada 

seorang anak sehingga akhirnya dia melakukan tindakan bullying. 

Monks (2002) mengemukakan perkembangan sosial anak pertama kali 

ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga melalui aturan-aturan, sikap dan 

tindakan yang dilihat oleh anak dari orang tua didekatnya. Oleh karena itu 

komunikasi dalam keluarga bersifat mutlak,  karena saat pertama anak 

mendapatkan pendidikan umumnya berasal dari keluarga. Di dalam keluarga 

segala bentuk dan cara penanaman aturan atau perhatian kepada anak diberikan. 

Terlepas dari pengaruh lingkungan, sebenarnya orangtualah yang paling berperan 

dalam pendidikan anak. Orangtua mempunyai peran penting dalam pembentukan 

watak dan kepribadian anak, oleh karena itu anak selalu menginginkan adanya 

kesempatan yang banyak untuk memperoleh perhatian, dukungan, bimbingan, 

keteladanan untuk membentuk kepribadiannya. 
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Penelitian Bled dan Canger (Hurlock, 2001) menunjukkan bahwa interaksi 

positif anak dengan keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikannya. 

Anak yang mempunyai potensi di atas rata-rata pada siswa SLTA dan berprestasi 

tinggi lebih sering berinteraksi dengan keluarga dibandingkan remaja yang 

berprestasi rendah. Bentuk interaksi tersebut diantaranya ada komunikasi yang 

lancar, ada kesamaan ide artinya saling memberi, saling menerima yang ditandai 

dengan saling pengertian, saling percaya, mencintai dan memberi semangat dalam 

meraih prestasi belajar.   

Djamarah (2004) menyatakan yang menjadikan permasalahan adalah 

banyak orangtua yang sudah merasa dapat mewujudkan komunikasi yang efektif 

dengan anaknya, memperhatikan masalah pendidikan dengan mendukung, 

mendorong dan memotivasi anak untuk belajar lebih giat agar anak mendapatkan 

prestasi belajar yang baik. Didukung oleh pendapat Santrock (2002)  bahwa anak 

usia remaja awal sedang mengalami usia goncang dan mengalami pertumbuhan 

yang cepat dalam segala segi, baik jasmaniah maupun rohaniah sering 

menganggap bahwa perhatian orangtuanya sebagai salah satu paksaan yang harus 

dipenuhi oleh anak tanpa memberikan kelonggaran sehingga menyebabkan 

emosinya menjadi tidak stabil. Kondisi itu tentu saja akan mempengaruhi proses 

perkembangan perilaku anak.  

Penelitian Patterson (Berkowitz, 1995), setelah lebih dari satu dekade 

melakukan observasi keluarga, menyimpulkan bahwa para orangtua anak-anak 

anti sosial memiliki kekurangan dalam empat fungsi penting “ manajemen” : (1) 

mereka tidak secara efektif memantau aktivitas anak-anaknya baik di rumah 
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maupun di luar rumah, (2) mereka tidak bisa mendisiplinkan tindak antisosial 

secara memadai, (3) mereka tidak memberikan penghargaan cukup untuk tindak 

prososial, dan (4) mereka bersama para anggota keluarga lainnya, tidak cakap 

dalam pemecahan masalah. Kekurangan-kekurangan ini muncul bersamaan, 

seperti disebutkan sebelumnya, sehingga kegagalan orang tua tertentu sering 

disertai kekurangan lainnya.  

Para ibu dan ayah yang tidak mengawasi anak-anaknya secara memadai 

sering tidak bisa mendisiplinkan anak, dan demikian pula orang tua yang tidak 

cakap menegakkan disiplin cenderung untuk tidak meneguhkan perilaku prososial  

anak. Semakin kurang kesempatan anak untuk berkomunikasi bersama orangtua 

(misalnya, bersenda gurau, diskusi, musyawarah keluarga), maka semakin besar 

pula kemungkinannya anak mengalami kekurangan dalam perkembangan 

sosialnya. Hal ini karena orang tua tidak banyak memberi arah, memantau, 

mengawasi, dan membimbing anak dalam menghadapi berbagai permasalahan. 

Situasi yang tidak menyenangkan ini akan memunculkan reaksi atau perilaku 

yang menyimpang dalam diri anak terhadap lingkungannya. Jika suasana keluarga 

yang kurang akrab tersebut terus berlanjut, maka segala perilaku anak sudah tidak 

ada yang mengawasi dan tidak ada yang mengontrol, sehingga anak tersebut akan 

bertindak semaunya dan tidak memiliki kemampuan mengontrol diri. Dalam 

keadaan tersebut besar kemungkinan anak tersebut akan terjebak dalam 

penyerapan nilai-nilai dan perbuatan yang menyimpang seperti perilaku kekerasan 

atau bullying (Berkowitz, 1995) 
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 Selain komunikasi antara orangtua dengan anak, determinan atau faktor 

yang dapat berpengaruh terhadap bullying diantaranya yaitu kecerdasan  emosi 

dan spiritual. Asumsi tersebut didukung oleh pendapat Goleman (2004) seseorang 

yang memiliki kecerdasan emosi dapat menempatkan emosinya pada porsi yang 

tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati 

adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai 

menyesuaikan diri dengan individu lain atau dapat berempati, orang tersebut akan 

memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan 

diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya, kecerdasan emosi adalah 

kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan 

dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, 

serta mengatur keadaan jiwa. Ditambahkan oleh Agustian (2003) setiap individu, 

tidak bisa lepas dari emosi dan emosi akan berpengaruh pada tingkah lakunya. 

Remaja dengan kecerdasan emosi diharapkan dapat bertindak secara terarah 

sebagai pondasi terbentuknya manusia yang berkualitas, menjadi orang dewasa 

bertanggung jawab, peduli oranglain, produktif, sehat secara fisik dan psikis serta 

emosional, sebab kunci utama keberhasilan seseorang dalam kemampuan pribadi 

dan sosial adalah kecerdasan emosi. 

 Selain kecerdasan emosi salah satu bentuk kecerdasan lain adalah 

kecerdasan sipiritual. Kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang berpikir 

kreatif, berwawasan jauh, membuat atau bahkan mengubah aturan, yang membuat 

orang tersebut dapat bekerja lebih baik. Secara singkat kecerdasan spiritual 

mampu mengintegrasikan dua kemampuan lain yang sebelumnya telah disebutkan 
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yaitu IQ dan EQ (Idrus, 2002). Ditambahkan oleh Iman (2005) berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan banyak penelitian yang telah dilakukan menghasilkan 

pengetahuan baru untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Dahulu untuk 

menentukan keberhasilan seseorang dilakukan dengan tes Intelegence Quotient 

(IQ). Seiring perkembangan zaman, IQ tidak bisa berdiri sendiri untuk 

menentukan keberhasilan seseorang. IQ salah satunya harus ditopang dengan 

Emotional Quotient (EQ). Terdapat pemikiran bahwa IQ menyumbang paling 

banyak 20% bagi kesuksesan hidup, sedangkan 80% ditentukan oleh faktor lain 

seperti kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual. 

Zohar dan Marshal (2001) mengatakan bahwa spiritual mampu 

menjadikan manusia sebagai mahluk yang lengkap secara intelektual, emosi dan 

spiritual. Hal tersebut seperti juga yang ditulis oleh Mudali (2002,) bahwa 

menjadi pintar tidak hanya dinyatakan dengan memiliki IQ yang tinggi, tetapi 

untuk menjadi sungguh-sungguh pintar seseorang haruslah memiliki kecerdasan 

spiritual (SQ).  

Kecerdasan spiritual (SQ) dapat memfasilitasi dialog antara pikiran dan 

emosi, antara jiwa dan tubuh. Dia juga mengatakan bahwa kecerdasan spiritual 

juga dapat membantu sesorang untuk dapat melakukan transedensi diri. 

Pengertian lain mengenai kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi 

makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan 

pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola 

pemikiran integralistik serta berprinsip hanya karena Allah (Agustian, 2003). 
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Kasus-kasus bullying di dunia pendidikan menimbulkan berbagai 

pertanyaan ada apa gerangan dalam dunia pendidikan saat ini? Sesuatu pertanyaan 

yang memerlukan jawaban oleh orang–orang yang berada di lingkup dunia 

pendidikan seperti guru, dosen, kepala sekolah. Rektor ataupun siapa saja yang 

berada di lingkungan pendidikan yang merupakan ujung tombak pembentukan 

karakter bangsa. Hal tersebut juga merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah 

sebagai stakeholder dalam pendidikan bagaimanakah membenahi dunia 

pendidikan yang merupakan pencetak sumber daya manusia unggul yang 

merupakan generasi penerus pembangunan negeri ke arah yang lebih baik. 

Ironisnya, pendidikan di Indonesia selama ini terlalu menekankan arti 

penting nilai akademik atau kecerdasan intelektual semata. Mulai pendidikan 

tingkat dasar sampai tingkat tinggi jarang sekali ditemukan pendidikan tentang 

kecerdasan emosi yang mengajarkan tentang integritas, kejujuran, komitmen, visi, 

kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, prinsip kepercayaan dan 

penguasaan diri atau sinergi, padahal justru hal-hal itulah yang terpenting. 

Akibatnya karakter dan kualitas sumber daya manusia era 2000 masih patut 

dipertanyakan, yang berbuntut pada multi krisis saat ini. Hal tersebut ditandai 

dengan krisis moral atau buta hati yang terjadi di segala bidang. Meskipun mereka 

berpendidikan sangat tinggi dengan bermacam-macam gelar di depan maupun di 

belakang namanya, mereka hanya mengandalkan logika dan mengabaikan suara 

hati yang sebenarnya mampu memberikan informasi sangat penting untuk meraih 

keberhasilan. 
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Atas dasar pemikiran tersebut diharapkan selain mengetahui secara 

empiris keterkaitan antara peran komunikasi orangtua-anak, kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual terhadap perilaku bullying, penelitian ini juga 

mengetahui frekuensi dan persentase  pelaku ataupun korban bullying. 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

apakah ada hubungan antara komunikasi orangtua-anak, kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual terhadap perilaku bullying? Dari rumusan masalah peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul: Peran komunikasi orangtua-anak, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap perilaku bullying. 

 
B.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui hubungan komunikasi orangtua-anak, kecerdasan emosi, dan 

kecerdasan spiritual dengan perilaku bullying 

2. Mengetahui tingkat komunikasi orangtua-anak, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual dan perilaku bullying pada subjek penelitian. 

3.  Mengetahui frekuensi dan prosentase perilaku bullying. 

 
 

C.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan  manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, khususnya bagi ilmuwan psikologi penelitian ini menambah 

wawasan terhadap bidang psikologi, khususnya psikologi pendidikan yang 

berkaitan dengan hubungan komunikasi orangtua-anak, kecerdasan emosi, 

kecerdasan spiritual terhadap perilaku bullying 
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2. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi subjek 

(siswa) sebagai informasi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku 

bullying, selain itu untuk para guru dan para orang tua dapat menjadi panutan 

dan teladan yang baik bagi anak dengan menciptakan kultur yang sehat, 

norma-norma etika dan moral dalam pengasuhannya, sehingga siswa dapat 

belajar dengan baik dan terhindar dari perilaku bullying. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian tentang bullying, komunikasi orangtua-anak, 

kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya namun dengan sudut pandang yang berbeda-berbeda  

Ehan (2005) pada penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa bullying 

dalam pendidikan sebenarnya sudah lama ada dalam bentuk kekerasan fisik, 

verbal dan psikologis, kekerasan yang menyakiti seseorang secara fisik seperti 

memukul, menampar, menjitak, meminta paksa barang, sehingga menimbulkan 

penderitaan, kecacatan bahkan sampai kematian. Bullying dalam bentuk verbal 

seperti ejekan, penghinaan, atau menggosipkan, bullying dalam bentuk psikologis 

sepeti intimidasi, mengucilkan, mendiskriminasikan. Dampak bullying sangat 

menimbulkan penderitaaan misalnya anak mengalami trauma besar dan depresi 

yang akhirnya menimbulkan gangguan mental di masa datang, dan anak tidak 

mau pergi ke sekolah, hilang konsentrasi sehingga prestasinya menurun drastis. 

Pelaku bullying bukan hanya siswa yang merasa lebih kuat atau lebih senior, tapi 

kenyataannya banyak juga dilakukan oleh guru–guru yang tidak menyadari bahwa 
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perlakuannya menimbulkan penderitaan bagi siswa. mengatasi masalah konseling 

sangat dibuthkan. Konselor bekerja sama dengan orang tua, masyarakat, 

kepolisian dan penegak hukum untuk memberi pengertian kepada para pelajar 

atau mahasiswa mengenai dampak bullying  yang sangat merugikan.  

Rigby (2003) pada penelitian yang telah dilakukan menyatakan bullying 

dapat menyebabkan korban mengalami hambatan dalam penyesuaian diri, 

menyebabkan anak mengalami luka fisik dan psikis serta menimbulkan traumatis 

yang berkepanjangan pada anak. dan dapat menyebabkan depresi. Anak-anak 

korban bullying yang terus memiliki ingatan bullying hingga dewasa, sehingga 

kemungkinan besar mereka kelak akan menindas anak-anak mereka sendiri, gagal 

dalam hubungan antar pribadi, kehilangan pekerjaan dan berakhir di penjara. 

Siswati dan Widiyanti (2009) yang meneliti tentang bullying menyatakan 

bentuk  penindasan  yang  terjadi  di  sekolah  serta  merupakan  bentuk  arogansi  

yang  terekspresikan  melalui  tindakan.  Siswa-siswa  yang  menjadi  pelaku  

bullying  memiliki  superoritas  dan berdalih bahwa dengan superioritas  yang 

dimiliki adalah sah-sah  saja  melukai orang lain yang dianggap  rendah,  hina  

sehingga  mereka  merasa  lebih unggul.  Pengetahuan  dan  pemahaman  pihak 

sekolah mengenai bullying masih  relatif  terbatas,  terutama  mengenai  bentuk-

bentuk bullying.   

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Purwati (2002) mengenai 

perhatian orangtua tidak hanya membawa dampak psikis namun juga masalah 

belajar. Banyak anak yang mengalami kesulitan belajar karena suasana rumah 

yang kurang mendukung misalnya interaksi dengan orangtua. Ditambahkan oleh 
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Gordon (Malik, 2003) bahwa bagaimana corak perilaku anak sangat dipengaruhi 

oleh bagaimana hubungan yang terjadi antara orangtua dengan anak. Hal ini 

berarti bahwa relasi orangtua dengan anak dalam lingkungan keluarga akan 

memberikan kontribusi dalam memberikan proses perkembangan anak pada 

umumnya dan perkembangan sosial (kecerdasan sosial) anak. 

Egan dan Todorov (2005) pada penelitian yang telah dilakukan 

menyatakan bullying merupakan masalah serius bagi siswa sekolah di seluruh 

dunia. Ketika  siswa mengalami bullying, mereka ditempatkan pada risiko yang 

lebih besar dari berbagai hasil negatif,  termasuk marabahaya mental, sakit fisik, 

dan isolasi sosial. Untuk saat ini, paling anti-bullying  difokuskan pada upaya 

mengurangi atau menghilangkan bullying, dan bukan pada membantu siswa  

untuk mengatasi dampak negatif yang telah diintimidasi. Pemaafaan  dapat 

memainkan peran kunci dalam membantu diintimidasi siswa untuk menyesuaikan 

dan mengatasi emosi negatif  yang ditimbulkan oleh bullying.  

Hasil penelitian Ates dkk. (2010) menyatakan korban bullying di antara 

anak-anak sekolah Turki  31%  subjek diintimidasi secara verbal, 24% secara 

fisik, 21% relasional, dan 8% diintimidasi seksual, setidaknya sekali.  

Anak laki-laki lebih sering menjadi korban dibandingkan gadis-gadis baik secara 

fisik, verbal dan seksual korban. Wolke dkk (2001) pada penelitian yang 

dilakukan melaporkan bahwa  siswa sekolah di Inggris lebih banyak menjadi 

korban dari perilaku bullying dibandingkan dengan anak-anak di Jerman yaitu 

rata-rata tiga kali menjadi korban  setiap minggu. Penelitian juga menyatakan Ada 

perbedaan signifikan dalam negara untuk frekuensi korban menurut jenis kelamin 
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Inggris (χ2 (2,2376) 29,3, p <0,000) di mana anak laki-laki dilaporkan  sangat 

sering menjadi korban dibandingkan anak perempuan (anak laki-laki 28,1%,  

perempuan 20,8%).  


