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1.1  Latar Belakang  

Bullying adalah suatu perbuatan dalam bentuk penyalahgunaan sikap yang 

dilakukan oleh seseorang atau lebih secara berulang dan sengaja yang bertujuan 

untuk menyakiti atau mencetuskan stress pada orang lain. Kejadian bullying 

bukanlah hal yang baru terjadi terutama pada institusi pendidikan dan kasus 

bullying dapat ditemukan di seluruh dunia. Prevalensi bullying diperkirakan 8% 

sampai 50 % dibeberapa negara Asia, Amerika dan Eropa (Soedjatmiko et al, 

2013, hlm. 174-175).  

Kasus bullying di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun, hal ini dapat dilihat dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak pada 

tahun 2007 kasus kekerasan terhadap anak diperoleh data sebanyak 1.510 kasus, 

tahun 2008 mengalami peningkatan sebanyak 1.826 kasus, tahun 2009 jumlah 

kekerasan terhadap meningkat lagi sebanyak 1.998 kasus dan pada tahun 2010 

periode Januari hingga September kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia 

didapatkan sebanyak 2.044 kasus (Annisa, 2012, hlm. 1).Yayasan Semai Jiwa 

Amini meneliti di 3 kota besar di Indonesia yaitu, Jakarta, Yogyakarta, dan 

Surabaya mengenai kasus kekerasan bullying, terdata 67,9% di tingkat SMA dan 

66,1% untuk tingkat SMP (SEJIWA, 2008, cit Fajrin, 2013). Pada tahun 2006, 

angka kejadian di Indonesia pada kasus kekerasan fisik sebanyak 247 kasus (29 

kasus terjadi disekolah), kasus kekerasan seksual 426 kasus (67 kasus terjadi 

disekolah) dan kasus kekerasan psikis sebayak 451 kasus (96 kasus terjadi 

disekolah) (Multyply 2007, cit. Simbolon, 2013, hlm. 233). 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan pada periode bulan 

Januari sampai Juni tahun 2007, didapatkan hasil sebanyak 326 laporan kasus 

bullying yang terjadi di wilayah Jabodetabek Muhammad (2009, cit Simbolon, 

2013 hlm. 233). Pada tahun 2011 didapatkan sebanyak 446 kasus, tahun 2012 

sebanyak 659 kasus, tahun 2013 sebanyak 757 kasus, tahun 2014 sebanyak 907 

kasus, tahun 2015 sebanayak 896 kasus dan 2016 dari Januari sampai Juli 
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sebanyak 472 kasus (KPA1, 2016). Jenis kekerasan psikis berupa dikucilkan, 

mengejek dan pemukulan sebanyak 2000 anak atau sebesar 87% mendapatkan 

perlakuan kekerasan dan bullying (KPAI, 2015). Meningkatnya kasus bullying di 

Indonesia dapat terjadi karena belum terciptanya keserasian pemahaman baik dari 

pihak sekolah, orang tua dan masyarakat dalam menanggapi persoalan bullying 

serta penyelesaiannya (Astuti, 2008 hlm. 4).  

Beberapa faktor penyebab terjadinya bullying yang pertama adalah faktor 

keluarga, seringkali tindakan bullying terjadi pada keluarga yang tidak harmonis, 

orang tua yang sering melakukan kekerasan pada anaknya, anak tinggal di suasana 

rumah dengan penuh tekanan dan perselisihan. Keadaan ini dapat menjadi 

pencetus anak untuk meniru perbuatan tersebut dan melakukan kekerasan pada 

temannya. Faktor kedua adalah teman bermain, anak remaja pada umumnya lebih 

sering berada diluar rumah. Pada masa ini anak berkeinginan untuk mencari 

kelompok bermain yang membuat anak merasa nyaman ketika bergaul dengan 

teman tersebut. Teman bermain dapat memberi pengaruh negatif ketika mereka 

memberikan pemikiran bahwa bullying adalah bukan masalah besar dan dapat 

diterima orang lain. Faktor ketiga adalah pengaruh media massa, televisi melalui 

program hiburan, radio, dan karakter film dan video game populer yang 

menunjukkan aksinya dengan mempermalukan, menghina, atau menghancurkan 

orang lain. Menyiarkan adegan kekerasan kepada penonton dapat menimbulkan 

dampak buruk pada anak (Quiroz et al, 2006, hlm. 4-5).  

Faktor lain yang mendukung terjadinya perilaku bullying di kalangan siswa 

adalah adanya tradisi senioritas yang dapat di asumsikan sebagai ajang 

pembalasan dendam, iri hati, hiburan, mencari ketenaran, keadaan sekolah yang 

diskriminatif dan persepsi nilai yang salah atas perilaku korban (Astuti, 2008, 

hlm. 4-5). Riauskina et al (2005, cit Amalia 2010, hlm.4) pada penelitianya 

melakukan wawancara pada korban laki-laki dan perempuan perilaku bullying 

merupakan suatu kebiasaan dan tradisi yang dikarenakan sebelumnya pelaku 

diperlakukan hal yang serupa seperti korban dan perilaku bullying terjadi karena 

ingin memperlihatkan kekuasaan, marah karena korban tidak berbuat sesuai 

dengan yang diinginkan pelaku, dan adanya iri hati. Pernyataan ini menunjukkan 
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bahwa pengalaman yang didapat oleh siswa dapat membentuk suatu persepsi 

untuk melakukan bullying. 

Pengetahuan juga merupakan salah satu faktor individu yang menyebabkan 

seseorang melakukan perilaku kekerasan disekolah. Semakin tinggi tingkat 

pengetahuan remaja tentang perilaku bullying maka dapat meminimalkan 

terjadinya perilaku bullying di kalangan siswa (Sulistyowati, 2014, hlm. 3). 

Stevens et al (2004, cit Astuti 2008, hlm. 7) hasil wawancara dengan beberapa 

siswa SMA di Jakarta menilai seluruh pelaku bullying tidak mengetahui jika pada 

fase tertentu akibat dari perbuatan bullying dapat mempengaruhi kesehatan psikis 

dan nyawa siswa. 

Dampak yang terjadi akibat perilaku bullying merupakan masalah yang 

serius. Korban dapat mengalami kesakitan fisik, gangguan psikologi, rendahnya 

kepercayaan diri, malu, trauma, merasa tidak memiliki teman, takut sekolah, 

mengasingkan diri hingga sampai mengarah ke keinginan untuk bunuh diri 

(Astutik, 2008, hlm. 11). Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang tahun 

2011 mencatat, dari 339 kasus kekerasan antar sesama pelajar SMP dan SMA 

ditemukan 82 diantaranya meninggal dunia (Komnas PA, 2011). 

Jakarta merupakan salah satu kota besar yang masih banyak di temukan 

kasus kekerasan terutama pada tingkat SMA. Jakarta Selatan merupakan salah 

satu wilayah yang paling banyak di temukan kasus kekerasan sebanyak 367 kasus 

(KPAI, 2016). SMAN 66 merupakan salah satu sekolah di Jakarta Selatan yang 

masih ditemukan siswa/siswi-nya melakukan bullying di lingkungan sekolah. 

Menurut guru konseling SMAN 66 yang paling sering ditemukan adalah jenis 

bullying verbal.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai “Faktor–faktor yang mempengaruhi perilaku bullying pada 

siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan pada tahun 2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tingginya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah sangat 

mengkhawatirkan, khususnya orang tua siswa. Bullying sendiri merupakan suatu 

perbuatan dalam bentuk penyalahgunaan sikap yang dilakukan oleh seseorang 
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atau lebih secara berulang dan sengaja untuk menyakiti orang lain. Tingginya 

kasus perilaku bullying yang disebabkan oleh banyaknya faktor seperti 

pengetahuan siswa, persepsi siswa, pola asuh orang tua, peran teman sebaya dan 

intensitas media massa dapat memberikan dampak yang serius akibat perilaku 

bullying di sekolah. Perilaku bullying harus segera diatasi sehingga angka 

kejadian bullying disekolah dapat diminimalisir dan terciptanya lingkungan 

sekolah dengan pergaulan yang sehat.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku 

bullying pada siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan tahun 2016. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan pengetahuan siswa terhadap perilaku bullying pada 

siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan. 

2. Mengetahui hubungan persepsi siswa terhadap perilaku bullying pada 

siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan. 

3. Mengetahui hubungan pola asuh orang tua siswa terhadap perilaku bullying 

pada siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan. 

4. Mengetahui hubungan peran teman sebaya (peer group) terhadap perilaku 

bullying pada siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan. 

5. Mengetahui hubungan intensitas media massa terhadap perilku bullying pada 

siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan. 

6. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku bullying pada 

siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan. 

 

1.4 Manfaaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang 

tentang faktor yang berhubungan dengan perilaku bullying pada siswa sekolah dan 

memperkuat teori yang sudah ada terkait perilaku bullying. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi SMAN 66 Jakarta Selatan 

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah 

terutama guru konseling berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku bullying di sekolah sehingga dapat melakukan intervensi dan 

memberikan arahan pada anak yang memiliki perilaku bullying. 

2) Bagi Siswa/siswi SMAN 66 Jakarta Selatan 

Menambah pengetahuan dan informasi tentang perilaku bullying kepada 

siswa/siswi agar perilaku bullying disekolah dapat dicegah dan dapat menurunkan 

angka kejadian perilaku bullying pada anak sekolah menegah atas. 

3) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

Menambah bahan kepustakaan Universitas “Veteran” Jakarta dan 

memberikan gambaran tentang pengetahuan siswa, persepsi siswa, pola asuh 

orang tua, peran teman sebaya (peer group) dan intensitas media massa terhadap 

perilaku bullying. 

4) Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan ilmu pengetahuan baru terkait perilaku bullying dan 

mendapatkan pengalaman yang berharga selama melakukan penelitian. 
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