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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa dalam perspektif psikologi perkembangan adalah individu yang 

memasuki tahap perkembangan dalam fase remaja. Menurut Santrock (2003) 

masa remaja dimulai kira-kira usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir antara usia 18 

dan 22 tahun. Masa remaja awal kira-kira sama dengan masa sekolah menengah 

pertama dan mencakup kebanyakan perubahan pubertas. Santrock (2002) juga 

menjelaskan bahwa transisi ke sekolah menengah atau sekolah lanjutan pertama 

dari sekolah dasar menarik perhatian para ahli perkembangan, karena meski pada 

dasarnya transisi ini adalah suatu pengalaman normatif bagi semua anak, hal ini 

dapat menimbulkan stres karena transisi berlangsung pada suatu masa ketika 

banyak perubahan pada individu, di dalam keluarga, dan di sekolah yang 

berlangsung secara serentak. 

Menurut perspektif Islam, perkembangan manusia dibagi dalam dua 

tahap utama yaitu pra-kelahiran dan pasca-kelahiran. Pada pereode pra-kelahiran 

perkembangan manusia dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap  ٍتَُراب  (tanah), 

ْضَغةٍ   dan ,(segumpal darah)  َعلَقَةٍ  ,(air mani)  نُّْطفَةٍ   .(sekerat daging)  مُّ

Sedangkan pereode pasca-kelahiran dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap ٍِطْفلا 

(bayi), ُكمٍٍْلِتَْبلُُغوا أَُشدَّ   (usia baligh/dewasa), dan ٍٍِاْلُعُمرٍٍِأَْرَذل  (usia lanjut). Hal ini 

Allah jelaskan dalam surat Al Haj ayat 5: 
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نٍٍََرْيبٍ ٍفِيٍُكنتُمٍٍْإِنٍالنَّاسٍٍُأَيُّهَاٍيَا نٍَخلَْقنَاُكمٍفَإِنَّاٍاْلبَْعثٍٍِمِّ ٍِمنٍثُمٍٍَّتَُرابٍ ٍمِّ

ْضَغةٍ ٍِمنٍثُمٍٍََّعلَقَةٍ ٍِمنٍٍْثُمٍٍَّنُّْطفَةٍ  َخلَّقَةٍ ٍمُّ ٍفِيٍَونُقِرٍٍُّلَُكمٍٍْلِّنُبَيِّنٍٍَُمَخلَّقَةٍ ٍَوَغْيرٍٍِمُّ

َسم اىٍأََجلٍ ٍإِلَىٍنََشاءٍَماٍاْْلَْرَحامٍِ ُكمٍٍْلِتَْبلُُغواٍثُمٍٍَِّطْفلاٍٍنُْخِرُجُكمٍٍْثُمٍٍَّمُّ ٍأَُشدَّ

ٍِعْلمٍ ٍبَْعدٍٍِِمنٍيَْعلَمٍٍَلَِكْيَلٍٍاْلُعُمرٍٍِأَْرَذلٍٍِإِلَىٍيَُردٍٍُّمَّنٍَوِمنُكمٍيُتََوفَّىٍمَّنٍَوِمنُكم

تٍٍْاْلَماءٍَعلَْيهَاٍأَنَزْلنَاٍفَإَِذاٍهَاِمَدةاٍٍاْْلَْرضٍٍََوتََرىٍَشْيئااٍ ٍَوأَنبَتَتٍٍَْوَربَتٍٍْاْهتَزَّ

 -٥-ٍبَِهيجٍ ٍَزْوجٍ ٍُكلٍٍِِّمن

 
Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka 

sesungguhnya Kami telah Menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes 

mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang 

sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami Jelaskan kepada 

kamu; dan Kami Tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu 

yang sudah ditentukan, kemudian Kami Keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian 

(dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara 

kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan 

sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang 

telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami 

Turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan 

menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah. 
 

Ayat di atas memberi penjelasan kepada kita bahwa menurut Al Quran 

perkembangan manusia berlangsung melalui tiga tahap yaitu tahap anak-anak, 

tahap dewasa, dan tahap usia lanjut. Tahap remaja tidak dijumpai dalam Islam 

karena tahap ini termasuk kedalam tahap dewasa, anak yang sudah masuk akil 

baligh berapapun usianya akan disebut sebagai orang dewasa.  

Allah menjelaskan dalam surat Al Mu’min ayat 67: 

                       

                               

         

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes 

mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai 
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seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada 

masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara 

kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu 

sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya)”. 

 Menurut Wahyuni dan Adiyanti (2010) masa remaja merupakan periode 

kehidupan yang penuh dengan dinamika, karena pada masa tersebut terjadi 

perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Pada periode ini merupakan 

masa transisi dan remaja cenderung memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya 

kenakalan dan kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindak 

kekerasan. 

Puspitawati (2009) mengungkapkan bahwa remaja di Indonesia 

menunjukkan permasalahan yang semakin serius di berbagai bidang, khusunya di 

bidang sosial, budaya dan moral. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya 

adalah kenakalan kriminal, pergaulan bebas, asusila dan juga degradasi moral 

yang semakin mengkhawatirkan, seperti perilaku kurang menghormati orang lain, 

tidak jujur, sampai ke usaha menyakiti diri dengan narkoba, mabuk-mabukan, dan 

bunuh diri. Karina (2013) mengungkapkan bahwa kasus lain yang juga sering 

terjadi di kalangan remaja adalah kasus bullying di sekolah. Menurut Papalia dkk 

(2004) Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan dilakukan berulang 

untuk menyerang target atau korban, yang secara khusus korban adalah orang 

yang lemah, mudah diejek dan tidak bisa membela diri. 

Lembaga pendidikan merupakan tempat dimana individu menimba ilmu, 

mengasah kemampuan, dan berlatih agar mampu memaksimalkan potensi yang 

dimilikinya. Orang  tua menaruh harapan yang besar pada lembaga pendidikan 
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agar bisa menjadikan anaknya memperoleh prestasi. Namun pada kenyataannya 

apa yang terjadi terkadang tidak seperti apa yang diharapkan orang tua.  Ada 

beberapa siswa bukannya mengukir prestasi di sekolah, namun malah justru  

terlibat masalah di lembaga pendidikan atau sekolah. Berita tawuran antar pelajar 

sering menghias layar kaca kita dan head lines beberapa surat kabar baik Surat 

Kabar Nasional maupun daerah. Seperti kasus yang terjadi di SMA 70 Jakarta 

yang melibatkan 13 siswa kelas XII yang membully 15 siswa kelas X. Pihak 

sekolah akhirnya mengeluarkan ke-13 siswa kelas XII tersebut karena dinilai telah 

melanggar peraturan dan tata tertib (Harahap, 2014). 

Menurut survei yang dilakukan oleh Latitude News pada 40 negara, di 

temukan fakta seputar bullying. Salah satu faktanya yaitu bahwa pelaku bullying 

biasanya siswa atau mahasiswa laki-laki. Sedangkan siswi atau mahasiswi lebih 

banyak menggosip dibandingkan melakukan aksi kekerasan dengan fisik. Dari 

survei tersebut juga ditemukan negara-negara dengan kasus bullying tertinggi di 

seluruh dunia, dan Indonesia adalah urutan kedua tertinggi di dunia setelah Jepang 

(Yolan, 2012). 

Salah satu kasus bullying terjadi di salah satu sekolah favorit di 

Tulungagung (Destyan, 2014). Seorang siswa dipukul temannya sampai terbentur 

tembok hingga menimbulkan benjolan di kepala bagian samping kanan belakang. 

Kasus bullying di SMPN 1 Tulungagung terjadi Senin pagi sekitar pukul 09.00 

WIB. Sejumlah siswa gempar begitu mengetahui seorang temannya (MAG) jatuh 

pingsan dan mengalami kejang setelah dipukul teman sekelasnya sendiri (HD) di 

dalam lingkungan sekolah. 
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Berdasarkan hasil penelitian Zulfiyaturrizqiyah (2012) yang dilakukan 

pada siswa SMP kelas VII RSBI, VIII RSBI dan VIII Regular menunjukkan 

bahwa di setiap jenjang kelas tedapat peluang terjadinya kasus bullying, namun 

prosentase terbesar terjadinya bullying terdapat pada kelas 7 dan kelas 8. Pelaku 

tidak hanya terdapat dari kalangan anak biasa namun pelaku juga berasal dari 

kalangan anak-anak popular di sekolah. Tindakan bullying juga tidak hanya 

dilakukan secara individu melainkan juga dilakukan secara kelompok. Swearer 

dan Doll (2001) mengungkapkan bahwa angka kejadian bullying di dunia dengan 

jumlah korban bully sekitar 10 persen terjadi pada siswa SMP dan mencapai 27 

persen pada siswa SMA. Menurut statistik dari Family First Aid (2013) sekitar 30 

persen remaja di Amerika Serikat telah terlibat dalam bullying, baik sebagai 

pelaku atau sebagai korban bullying. Data tersebut menunjukkan bahwa bullying 

remaja lebih sering terjadi pada remaja awal daripada di kalangan remaja akhir. Di 

Indonesia, hasil penelitian Sejiwa tahun 2008 (dalam Karina, 2013) terhadap 

sekitar 1.200 orang pelajar di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya menunjukkan 

angka kejadian bullying di SMA sebesar 67,9 persen dan SMP sebesar 66,1 

persen. 

Maraknya kasus bullying tidak hanya terjadi belakangan ini, tetapi 

permasalahan ini sudah ada sejak lama. Seperti kasus geng Nero di Pati 

(Kompas.com, 2008) yang membully salah satu anggotanya dengan menendang, 

memukul bahkan menjambak rambut korbannya. Kejadian ini sempat direkam 

dan kemudian di unggah ke media sosial.   
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Menurut Hidayati (2012) fenomena bullying seperti fenomena gunung es  

yang terlihat kecil di permukaan tetapi menyimpan berjuta permasalahan yang 

sebagian besar  di  antaranya  tidak  mudah  ditangkap  oleh mata  orang  tua  

ataupun  guru. Masyarakat (khususnya para orang tua dan guru) sering  terlena  

dengan  kesan  remeh fenomena bullying, sehingga mengesampingkan dampak 

dan bahayanya  yang  luar  biasa  yang  muncul  di kemudian  hari  baik  terhadap  

korban  bullying, pelaku bullying, maupun dampak yang lebih luas lagi terhadap 

masyarakat kita. 

Fenomena bullying pada remaja semakin mengkhawatirkan jumlahnya. 

Terlebih tidak semua kasus bullying ini terungkap ke publik. Sebagaimana 

diungkapkan Priyatna (2010) tidak ada penyebab tunggal dari bullying. Banyak 

faktor yang terlibat dalam hal ini, baik itu faktor pribadi dari anak itu sendiri, 

keluarga, lingkungan bahkan sekolah, semua turut mengambil peran. Swearer dkk 

(dalam Bauman dan Rio, 2006) menemukan bahwa pelaku maupun korban 

bullying memiliki harga diri yang rendah. Menurut Santrock (dalam Ananda, 

2013) harga diri merupakan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri secara 

positif atau negatif. Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana individu menilai 

dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya kemampuan dan keberhasilan yang 

diperolehnya. Penilaian tersebut terlihat dari penghargaan mereka terhadap 

keberadaan dan keberartian dirinya. Individu yang memiliki harga diri positif akan 

menerimanya dan menghargai dirinya sendiri apa adanya. Baumister (dalam 

Rahmawati, 2010) menyatakan bahwa individu yang memiliki harga diri yang 

rendah akan melihat dunia dengan penilaian negatif dan secara umum tidak 
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meyukai dirinya dan semua hal yang ada disekitarnya. Menurut Tambunan (2001) 

harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, 

rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya 

diperlukan di dunia ini. Sebaliknya, seorang remaja yang memiliki harga diri yang 

negatif akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru BK SMPN 

16 Surakarta pada hari senin tanggal 3 November 2014 diketahui terdapat 

beberapa pelanggaran yang ada di sekolah tersebut antara lain mengambil buku 

temannya secara paksa dan melemparkan pada teman sekelompoknya ketika 

pelajaran kosong, memukul temannya, memanggil nama teman bukan dengan 

nama asli, membentak adik kelas, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat dengan 

hasil wawancara terhadap salah satu guru SMPN 16 Surakarta yang 

mengungkapkan bahwa siswa pelaku bullying biasanya adalah siswa yang 

bermasalah disekolahnya, berprestasi rendah, sering masuk BK, dan memiliki 

pergaulan dengan teman yang memiliki perilaku yang juga suka membully. 

Berdasarkan hasil observasi di SMPN 16 Surakarta saat jam istirahat 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan 

kekerasan (bullying) yaitu memukul, menendang, mengejek, mendorong, dan 

mengancam. 

Cara guru BK menangani siswa yang melakukan pelanggaran yaitu 

memanggil siswa yang terlibat serta menasehati dan memberikan binaan secara 

rutin. Hal ini dilakukan agar siswa yang melakukan pelanggaran tersebut dapat 

menyadari kesalahannya dan dapat berubah menjadi lebih baik lagi dengan tidak 
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mengulangi perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Selain itu guru BK juga 

meminta bantuan wali kelas untuk memantau siswa tersebut dan apabila siswa 

tersebut mengulangi perbuatannya lagi, pihak sekolah akan memanggil orang tua 

siswa dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. 

Menurut Coopersmith (1967) salah satu aspek dari harga diri adalah 

kebajikan dimana hal ini menunjuk pada adanya suatu ketaatan untuk mengikuti 

standar moral dan etika agama yang membuat individu akan menjauhi tingkah 

laku yang tidak diijinkan oleh moral, etika, dan agama. Seseorang yang taat 

terhadap nilai moral, etika dan agama dianggap memiliki sikap yang positif dan 

akhirnya membuat penilaian positif terhadap diri yang artinya seseorang telah 

mengembangkan harga diri yang positif pada diri sendiri.  

Kualitas  ketaatan individu terhadap nilai moral, etika dan agama yang 

tinggi akan berdampak kepada harga diri yang tinggi pula, sehingga hal tersebut 

akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan 

kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia 

ini, dengan kata lain individu merasa diterima lingkungan. Namun kualitas 

ketaatan individu yang rendah akan berdampak kepada harga diri yang rendah 

pula. Kondisi psikis seperti ini  akan menyebabkan seseorang cenderung merasa 

bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Kompensasi dari perasaan seperti 

ini adalah bahwa individu tersebut akan melakukan tindakan-tindakan negatif 

yang menurut dia seolah-olah membuat dirinya lebih berharga. Misalnya dengan 

menyalahgunakan obat-obatan, berkelahi, tawuran, dan tindakan lain yang 
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memiliki kecenderungan ke arah perilaku bullying. Tindakan seperti ini dia 

lakukan untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian dari lingkungannya.  

Allah menjelaskan dalam surat Al Mukminuun ayat 106-110 bagaimana 

penyesalan orang-orang yang mengolok-olok (penulis; membully) orang-orang 

yang baik.  

 ُعْدنَا فَإِنٍْ ِمْنهَا أَْخِرْجنَا َربَّنَا -٦٠١- َضالِّينٍَ قَْومااٍ َوُكنَّا ِشْقَوتُنَا َعلَْينَا َغلَبَتٍْ َربَّنَا قَالُوا

نٍْ فَِريقٍ  َكانٍَ إِنَّهٍُ -٦٠١- تَُكلُِّمونٍِ َوَلٍ فِيهَا اْخَسُؤوا قَالٍَ -٦٠١- ظَالُِمونٍَ فَإِنَّا  ِعبَاِدي مِّ

اِحِمينٍَ َخْيرٍُ َوأَنتٍَ َواْرَحْمنَا لَنَا فَاْغفِرٍْ آَمنَّا َربَّنَا يَقُولُونٍَ  فَاتََّخْذتُُموهُمٍْ -٦٠١- الرَّ

ْنهُمٍْ َوُكنتُم ِذْكِري أَنَسْوُكمٍْ َحتَّى ِسْخِري ااٍ  -٦٦٠- تَْضَحُكونٍَ مِّ

Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan 

kami, dan kami adalah orang- orang yang sesat (106). Ya Tuhan kami, 

keluarkanlah kami dari-nya(neraka) dan (kembalikanlah kami ke dunia), jika 

kami masih juga kembali (kepada kekafiran), sungguh, kami adalah orang-orang 

yang zalim (107). Dia (Allah) Berfirman, “Tinggallah dengan hina di dalamnya, 

dan janganlah kamu berbicara dengan Aku (108). Sungguh ada segolongan dari 

hamba-hamba-Ku berdoa, “Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah 

kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah Pemberi rahmat yang terbaik. 

(109). Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu 

mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu selalu 

menertawakan mereka.(110). 

Orang-orang yang suka mencemooh dan mengejek orang lain yang 

berbuat kebaikan tidak hanya mengalami kemiskinan nilai moral dan etika 

terhadap sesama saja, namun kepada Tuhannya pun mereka lupa. Tragisnya lupa 

mereka kepada Tuhannya disebabkan kesibukan mereka mengejek dan 

mencemooh (membully) orang-orang yang baik (ayat 109-110).  

Secara khusus Allah melarang hambaNya yang beriman untuk saling 

membully. Sebagaimana Allah nyatakan dalam sebuah ayatnya yang tercantum 

dalam surat Al Hujurot ayat 11: 
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نٍقَومٍ ٍيَْسَخرٍٍَْلٍٍآَمنُواٍالَِّذينٍٍَأَيُّهَاٍيَا ْنهُمٍٍَْخْيرااٍٍيَُكونُواٍأَنٍَعَسىٍقَْومٍ ٍمِّ نٍنَِساءٍَوَلٍٍمِّ ٍمِّ

ْنهُنٍٍََّخْيرااٍٍيَُكنٍٍَّأَنٍَعَسىٍنَِّساء ٍاِلْسمٍٍُبِْئسٍٍَبِاْْلَْلقَابٍٍِتَنَابَُزواٍَوَلٍٍأَنفَُسُكمٍٍْتَْلِمُزواٍَوَلٍٍمِّ

يَمانٍٍِبَْعدٍٍَاْلفُُسوقٍُ   -٦٦-ٍالظَّالُِمونٍٍَهُمٍٍُفَأُْولَئِكٍٍَيَتُبٍٍْلَّمٍٍَْوَمنٍاْْلِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-

olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 

baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan 

(mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang 

diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah 

kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan 

gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

(fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim. 

 

Sebuah riwayat nenyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 

sikap Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada  Rosululloh shollallohu ‘alaihi 

wa sallam, lalu mereka mengolok-olok beberapa sahabat yang miskin seperti 

Ammar, Suhaib, Bilal, Khabbab, Salman Al Farisi dan lain-lain (Al Quran dan 

Tafsirnya, 1991).  

Karena begitu buruknya orang yang membully, Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam pernah mengingatkan: 

 barang siapa yang mencela/membuli) َمْن َعي ََّر َأَخاُه ِبَذْنٍب َلَْ ََيُْت َحَّتَّ يَ ْفَعُلهُ 

saudaranya, maka dia tidak akanmati sebelum dia menjalani hal yang sama/seperti 

yang dilakukan orang yang dibulinya). 

Sebelum para ahli dan praktisi menyatakan bahwa siswa yang biasa 

membully biasamya berprestasi rendah alias tidak lebih baik dari yang membully, 
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Al Quran sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa bisa jadi orang yang dibully 

(yang diolok-olok lebih baik dari yang membully) sebagaimana tercantum dengan 

jelas pada ayat di atas.  

Sebaliknya ketika induvidu menyibukkan diri mengingat Allah, taat 

terhadap aturan agama, maka segala tingkah lakunya akan selalu berorientasi 

untuk mencari ridho Allah. Individu tidak akan melanggar aturan yang 

membuatnya jauh dari ridho Allah. Maka apabila individu taat pada aturan etika 

agama, hal tersebut akan menghindarkannya dari perilaku buruk, terutama sebagai 

pelaku bullying. 

Individu yang sanggup menjaga nilai moral, etika dan agama cenderung 

sanggup menjaga rasa percaya diri (self-confident). Sebuah penelitian yang 

dilakukan Santrock (2003) di beberapa negara menunjukkan bahwa 73% remaja 

merasa bahagia, menikmati hidup, melihat dirinya mampu menerapkan kontrol 

diri, menghargai sekolah dan kerja, mempunyai kepercayaan diri tentang seksual 

mereka, punya perasaan positif tentang keluarga mereka, dan merasa mampu 

mengatasi tekanan hidup (Santrock, 2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

remaja tersebut memiliki konsep diri yang baik. Gunawan (2012) mengungkapkan 

bahwa konsep diri memiliki tiga komponen yaitu diri ideal, citra diri, dan harga 

diri. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis 

rumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: “Apakah ada hubungan 

antara harga diri dengan kecenderungan perilaku bullying pada siswa SMP?”. 

Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan 
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antara Harga Diri dengan Kecenderungan Perilaku Bullying Pada Siswa 

SMP”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara harga diri dengan kecenderungan perilaku 

bullying pada siwa. 

2. Mengetahui tingkat kecenderungan perilaku bullying pada siswa. 

3. Mengetahui tingkat harga diri pada siswa. 

4. Mengetahui peran harga diri terhadap kecenderungan perilaku bullying 

pada siswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan juga pendidikan 

agama islam, khususnya di bidang psikologi pendidikan islam serta bermanfaat: 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi sekolah 

untuk lebih memperhatikan siswanya dalam menumbuhkan harga diri 

sehingga dapat mengurangi atau bahkan tidak ada lagi kecenderungan 

perilaku bullying di sekolah. 
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b. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi orang 

tua dalam mendidik anaknya lebih baik lagi serta menumbuhkan harga diri 

pada anak agar terhindar dari kecenderungan perilaku bullying baik 

sebagai pelaku maupun korban. 

c. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi introspeksi bagi siswa 

dalam meningkatkan harga dirinya agar terhindar dari kecenderungan 

perilaku bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. 

d. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi 

bagi peneliti lain dalam melakukan penelitan kasus bullying dan harga diri 

pada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 


