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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan periode baru didalam kehidupan seseorang, yang 

ditandai dengan perubahan-perubahan didalam diri individu baik perubahan 

secara fisik, kognitif, sosial dan psikologis (Desmita, 2010). 

Monks (dalam Baron & Byrne, 2012) juga mengatakan bahwa tidak 

sedikit remaja yang mengalami ketidakmampuan dalam menguasai perubahan 

baik secara fisik dan psikologis yang akhirnya berdampak pada gejolak emosi dan 

tekanan jiwa sehingga remaja akan mudah menyimpang dari aturan-aturan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Ketegangan-ketegangan yang dialami kadang-

kadang tidak dapat terselesaikan dengan baik, yang kemudian menjadi sebuah 

konflik yang berkepanjangan. Ketidakmampuan remaja didalam mengatasi 

konflik-konflik akan menyebabkan perasaan gagal yang mengarah kepada bentuk 

frustrasi. Bentuk reaksi yang terjadi akibat frustrasi yang dialami dapat menjadi 

bentuk kekerasan untuk menyakiti diri dan orang lain, yang sering disebut dengan 

tindakan agresi. Maka sangat diperlukan pedoman moralitas dalam menghadapi 

perubahan-perubahan baik secara fisik maupun psikologis pada masa remaja. 

Selain perilaku agresi yang marak muncul akibat perubahan-perubahan 

yang dialami di masa remaja, remaja juga membentuk perilaku-perilaku yang 

menarik perhatian orang lain, hal tersebut dilakukan oleh remaja karena mereka 

ingin mendapatkan perhatian dari lingkungan, karena pada masa ini muncul sifat 
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egoisentrisme dan keinginan yang kuat untuk menjadi pusat perhatian oleh orang 

lain (David dalam Desmita, 2010). 

Salah satu bentuk sifat egoisentrisme di masa remaja yang sering muncul 

adalah perilaku bullying, menurut Usman (2013) tindakan kekerasan dan perilaku 

bullying banyak muncul pada remaja di kalangan pelajar sekolah, hal tersebut 

dikarenakan pada masa remaja muncul sifat egoisentrisme yang tinggi. Meskipun 

begitu di masa ini seorang remaja diharapkan mampu untuk mengontrol perasaan 

mereka serta mampu untuk mengendalikan dan memahami gejolak emosi 

sehingga akan tercapai kondisi emosional yang adaptif dengan begitu remaja akan 

mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dengan baik (Paramitasari & 

Alfian, 2012). Namun keinginan kuat remaja untuk menjadi pusat perhatian juga 

membuat remaja melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian orang lain, 

salah satu bentuk perilaku menarik perhatian orang lain di masa remaja yaitu 

perilaku bullying, remaja yang melakukan bullying untuk membuat orang lain 

memperhatikannya (Halimah, Khumas & Zainuddin, 2015). 

Pada awal tahun 2015 tahun lalu  kembali bermunculan kasus-kasus 

bullying dikalangan remaja yang kasusnya semakin parah dan memprihatinkan. 

Data kasus bullying di Amerika dilaporkan oleh Josepshon Institute of Ethnics 

yang melakukan survei pada 43000 remaja, hasilnya 47% remaja yang berusia 15-

18 tahun telah mengalami bullying dan 50% dari remaja tersebut telah 

menganggu, menggoda, mengejek siswa lain. Selain di Amerika di negara kita 

sendiri di Indonesia didapatkan bahwa 10-60% siswa melaporkan telah menjadi 

korban bullying, mereka mendapatkan cemoohan, ejekan, pengucilan, pemukulan, 
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tendangan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Di Indonesia kasus 

bullying di yang terjadi sekolah menduduki peringkat teratas pengaduan 

masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di sektor pendidikan. 

Dan dari 2011 sampai 2014, mencatat bahwa 369 pengaduan terkait masalah 

bullying dan menangani sekitar 1.480 kasus, serta terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun (Halimah dkk, 2015). 

Dilaporkan juga dari data yang diperoleh dari World Vision  pada tahun 

2008 terjadi 1.626 kasus bullying. Pada tahun 2009 kasus ini mengalami 

peningkatan hingga 1.891 kasus dan 891 kasus diantaranya terjadi di lingkungan 

sekolah. Berdasarkan rekapitulasi Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

tercatat pada tahun 2010 terdapat 139 kasus bullying yang terjadi di lingkungan 

sekolah dan mengalami penurunan di tahun 2012. Namun kasus bullying 

meningkat kembali ditahun 2013 ke tahun 2014 sebanyak 98%, kasus ini terjadi di 

lingkungan sekolah dan dilakukan oleh remaja (worldvision.com). 

Ditemukan juga bahwa kasus bullying lebih banyak dilakukan oleh remaja 

putra dibandingkan oleh remaja putri, seperti pada survei yang telah dilakukan di 

SMA Negeri 7 Pekanbaru didapatkan bahwa dari  83 responden yang diteliti dari 

hasil dapat ditunjukkan bahwa mayoritas remaja laki-laki memiliki perilaku 

bullying yang tinggi sebanyak 31 orang (66,0%) dibandingkan remaja perempuan 

yaitu sebanyak 11 responden (30,6%) (Putri, Nauli & Novayelinda, 2015). 

Selain itu dikemukakan juga oleh Priyatna (dalam Hertinjung & Karyani, 

2015) bahwa anak laki-laki cenderung melakukan tindakan bullying dibandingkan 

anak perempuan. Anak laki-laki cenderung melakukan bullying dalam bentuk-
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bentuk agresi fisikal. Dikatakan juga bahwa anak laki-laki memiliki lebih banyak 

kebebasan untuk mengekspresikan perilaku agresif mereka sedangkan anak 

perempuan diharapkan tidak agresif agar sesuai dengan stereotip mereka bahwa 

anak perempuan cenderung ramah dan lemah lembut (Turkel dalam Hertinjung & 

Karyani, 2015). 

Tentunya sangat memprihatinkan jika dilihat dari data-data yang ada diatas 

bahwa jumlah tindak bullying masih banyak dilakukan oleh remaja. Seperti dari 

data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 16 Mei 2016 bertempat disalah satu Sekolah Menengah Pertama Swasta 

di kota Surakarta yang dilakukan kepada kepala sekolah, guru dan didapatkan 

temuan mengenai perilaku bullying yang terjadi di sekolah tersebut. Dari pihak 

kepala sekolah diperoleh informasi bahwa terdapat siswa-siswinya terlibat dalam 

kasus bullying di sekolah, kepala sekolah juga menjelaskan perilaku bullying yang 

sering terjadi di sekolah berbentuk bullying verbal, seperti adanya siswa atau siswi 

yang seringkali mendapatkan ejekan atau julukan oleh teman-temannya. Selain itu 

salah satu guru wali kelas VIII.C yang diwawancarai juga menyatakan bahwa 

pada saat jam pelajaran berlangsung salah satu anak di kelas tersebut kerap 

mengganggu teman yang duduk disampingnya dengan memukul kepala temannya 

itu, hingga anak tersebut sering mendapatkan panggilan dari guru Bimbingan 

Konseling untuk mendapatkan pengarahan. Guru BK di sekolah tersebut juga 

menyatakan bahwa sering menangani siswa atau siswi yang kerap menganggu 

teman yang lain saat di sekolah, pihak guru BK juga pernah memberikan 

konseling kepada siswa yang tidak mau masuk sekolah karena perilaku bullying 
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yang diterimanya di sekolah. Salah satu siswa di sekolah tersebut juga 

mengatakan bahwa teman-teman sekelasnya sering memanggilnya “botak”, siswi 

lain yang diwawancarai juga mengatakan seringkali diacuhkan oleh teman-

temannya di sekolah.  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

mulai pukul ± 09.00 WIB- ± 09.30 WIB didapatkan hasil saat jam istirahat salah 

satu siswa di bully oleh temannya ia dipukul dan sempat didorong-dorong oleh 

temannya. Maka dapat disimpulkan bahwa di sekolah tersebut terjadi perilaku 

bullying, perilaku bullying yang terjadi meliputi bullying secara verbal seperti 

mengejek, memberikan julukan, bullying secara fisik seperti memukul dan 

mendorong serta bullying serta psikologis seperti mendiamkan dan mengacuhkan. 

Dari data yang lain juga diketahui bahwa remaja putra lebih banyak 

terlibat aksi bullying dibandingkan dengan remaja putri, hal tersebut juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nansel (dalam Milsom & Gallo, 

2006) yang mengatakan bahwa laki-laki lebih sering terlibat kasus bullying 

dibandingkan dengan perempuan, remaja putra umumnya melakukan bullying 

secara langsung atau kelihatan sehingga lebih mudah untuk diteliti. 

Banyak sekali kasus bullying yang terjadi seperti kejadian diatas, ada yang 

hingga menelan korban jiwa ada pula yang menimbulkan bekas luka secara fisik 

maupun psikis. Menurut Olweus (dalam Jamir, 2014) perilaku bullying adalah 

tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, tindakan tersebut berupa 

mengungkapkan hal-hal yang menyakitkan, mengolok-olok, atau memanggil 

nama dengan panggilan yang menyakitkan, mengabaikan atau mengucilkan dari 

kelompok permainan, memukul, menendang, mendorong, mengancam, 
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menyebarkan gosip, dan menyebarkan pernyataan-pernyataan dengan tujuan 

membuat korban tersakiti. Bullying juga dikatakan sebagai sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan menyakiti orang 

tersebut dan dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu, dimana pihak yang 

tersakiti disebut dengan korban (Hassan & Ee, 2015). 

Menurut Stephenson dan Smith (dalam Levianti, 2008) terdapat tiga tipe 

pelaku bullying, yang pertama pelaku yang percaya diri, menyukai agresi dan 

kekerasan, merasa kuat akan fisiknya, selalu merasa aman dan memiliki 

popularitas, yang kedua adalah kebalikan dari tipe pertama yaitu pelaku bullying 

adalah seseorang yang mudah cemas, ia merasa lemah dalam nilai akademik, 

kosentrasi yang rendah, kurang aman dan kurang terkenal, dan yang terakhir 

adalah pelaku yang pernah dibully. 

Remaja melakukan perilaku bullying sebagai salah satu bentuk untuk 

mencapai perhatian dari orang lain, ingin menunjukkan eksistensi diri, dan ingin 

menutupi kekurangan diri. Dalam teori psikologi yang dikemukakan oleh Adler 

(dalam Feist & Feist, 2012) seseorang menutupi kekurangan diri merupakan suatu 

bentuk perasaan inferioritas akibat aktualisasi diri yang tidak terpenuhi. Perasaan 

inferioritas yang berlebihan pada akhirnya membuat seseorang berjuang untuk 

mencapai kepentingan pribadi, menetapkan tujuan yang tinggi sehingga tidak 

realistis, kemudian agresi yang muncul untuk melindungi harga diri mereka yang 

rapuh sehingga agresi dapat membentuk depresiasi yaitu kecenderungan untuk 

menilai rendah pencapaian orang lain dan menganggap tinggi apa yang dicapai 

oleh diri sendiri, selain itu dapat berupa dakwaan yakni menyalahkan ataupun 
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menekan orang lain untuk membalas orang lain dalam rangka untuk melindungi 

self esteem yang lemah. 

Shidiqi dan Suprapti (2013) menyatakan bahwa seseorang yang 

melakukan bullying tidak menyadari bahwa mereka menjadi remaja penindas, 

mereka akan terus melakukan bullying hingga tujuannya tercapai yaitu 

popularitas, memperoleh kekuasaan atas orang lain, dan membalas dendam. 

Menurut Houghton (dalam Shidiqi & Suprapti, 2013) bullying dilakukan remaja 

sebagai alat popularitas disebabkan karena remaja memiliki kebutuhan untuk 

diakui teman-temannya dan menjadi kelompok sosial yang penting. 

Menurut O'Moore & Hillery (dalam Uba, Yacoob, Juhari & Talib, 2010) 

dikatakan bahwa pelaku bullying memiliki self esteem yang rendah, hal itu 

dikarenakan karena pelaku yang menilai dirinya secara negatif maka ia 

menginginkan pengakuan dari orang lain, sehingga melakukan tindakan yang 

seolah-olah ingin menunjukkan kekuasaannya.  

Sarwono dan Meinarno (2009) mengatakan bahwa self esteem adalah 

penilaian atau evaluasi secara positif atau negatif terhadap diri. Jika penilaian 

tentang dirinya positif akan mengarahkan pada self esteem yang positif, memiliki 

tujuan  serta mampu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan dan sebaliknya 

(Darney, Howcroft & Stroud, 2013). 

Dari paparan diatas tindakan bullying yang dilakukan oleh remaja terjadi 

karena efek perubahan-perubahan baik secara fisik maupun psikologis pada masa 

remaja dan juga emosi serta keinginan kuat untuk dihargai dan diperhatikan oleh 

lingkungan, jika tidak dikendalikan tentu perilaku tersebut akan muncul. Selain itu 
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perubahan fisik dimasa remaja juga membawa dampak psikologis bagi remaja, 

penilaian negatif tentang diri sendiri menyebabkan seseorang menjadi target 

bullying. Banyak remaja yang melakukan perilaku bullying karena ingin mencari 

perhatian dan menunjukkan eksistensinya serta menutupi kekurangan didalam 

dirinya dengan melakukan tindakan bullying supaya diakui oleh orang lain. Disisi 

lain juga didapatkan bahwa remaja putra memiliki dorongan agresivitas yang 

lebih besar dibandingkan remaja putri. Maka jika dilihat dari berbagai paparan 

diatas dapat dilihat ada keterkaitan antara tindakan bullying dengan self esteem 

serta adanya perbedaan perilaku bullying pada remaja putra dan putri. Peneliti 

tertarik untuk mengungkapkan keterkaitan antara perilaku bullying remaja dengan 

self esteem, dikarenakan self esteem merupakan faktor yang penting yang dapat 

mencerminkan kepribadian individu serta dapat mengarahkan perilaku seseorang 

baik kearah positif maupun negatif serta self esteem juga dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang (Susanti, 2012). Selain itu peneliti  juga tertarik untuk melihat 

adanya perbedaan perilaku bullying antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut 

karena dari data dan fenomena yang telah ada didapatkan bahwa jenis kelamin 

menjadi salah satu  faktor perilaku bullying pada remaja, bahwa anak laki-laki 

cenderung lebih sering melakukan tindakan bullying dibandingkan dengan anak 

perempuan (Hertinjung & Karyani, 2015).  

Dari penelitian-penelitian sebelumnya subjek yang digunakan dari Sekolah 

Menengah Atas yang berasal dari sekolah umum, selain itu penelitian sebelumnya 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pemilihan subjek berdasarkan 

kriteria khusus yaitu siswa-siswi yang baru saja mengikuti Masa Orientasi Siswa 
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(MOS) atau dengan kata lain subjek yang dipilih adalah siswa-siswi baru di suatu 

sekolah, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang memiliki 

karakteristik yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya, 

yakni subjek penelitian adalah siswa-siswi di sekolah swasta islam oleh karena itu 

subjek penelitian mendapatkan ajaran-ajaran keislaman. Berdasarkan uraian dari 

latar belakang diatas perlu diketahui secara mendalam mengenai hubungan 

perilaku bullying pada remaja ditinjau dari self esteem dan jenis kelamin. Oleh 

karenanya rumusan masalah yang ditelaah pada penelitian ini adalah: “Apakah 

Ada Hubungan Perilaku Bullying Pada Remaja Dengan Self Esteem Dan Apakah 

Ada Perbedaan Perilaku Bullying Pada Remaja Putra Dan Remaja Putri?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara self esteem dengan perilaku bullying pada 

remaja. 

2. Untuk mengetahui perbedaan perilaku bullying pada remaja ditinjau dari jenis 

kelamin. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan diatas, peneliti diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya 

psikologi, serta memberikan manfaat teoritis bagi psikologi sosial dan 

perkembangan. 

2. Manfaat praktis 

a. Orangtua. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang hubungan self esteem dengan perilaku bullying pada remaja, 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan pola asuh 

kepada  anak-anaknya untuk meningkatkan self esteem sehingga anak dapat 

terhindar dari perilaku bullying. 

b. Subjek penelitian (remaja). Memberikan informasi dan pemahaman bagi 

remaja tentang hubungan antara self esteem dengan perilaku bullying agar 

remaja dapat meningkatkan self esteem baik melalui pelatihan secara 

mandiri atau yang lainnya, sehingga dapat terhindar dari perilaku bullying. 

c. Peneliti selanjutnya. Memberikan gambaran secara empiris tentang 

hubungan antara self esteem dengan perilaku bullying pada remaja, sehingga 

dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan pengembangan penelitian yang 

sejenis serta dapat digunakan sebagai wacana dan pemikiran serta 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya psikologi perkembangan dan 

sosial.  

d. Guru di sekolah. Memberikan informasi tentang hubungan antara self 

esteem dan perilaku bullying pada remaja, sehingga guru disekolah dapat 
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meningkatkan self esteem siswa siswinya dengan membangun karakter 

kepribadian yang postif. 
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