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Bermimpi Setinggi-tingginya, Berusaha Sekeras-kerasnya, Libatkan Allah 

dalam Setiap Langkah 

Selanjutnya Pasrahkan Hasilnya pada Allah, Karena Allah Mengetahui Apa 

yang Terbaik dan Kita Butuhkan Bukan Apa yang Kita Mau 
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ABSTRAK 

HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DAN PENGGUNAAN MEDIA 

SOSIAL DENGAN PERILAKU BULLYING DI SEKOLAH PADA 

REMAJA 

 

Ayu Tria Kartika Putri 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

ayutriakartikaputri@gmail.com 

 

Pendahuluan: Perilaku bullying menempati kasus anak tertinggi di Indonesia sejak 

tahun 2011 hingga 2017. Anak yang mengalami bullying di sekolah yaitu sebanyak 

84%. Perilaku bullying dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, teman sebaya, 

sekolah, serta media dan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial dengan perilaku 

bullying di sekolah pada remaja. Metode: penelitian ini menggunakan desain 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini yaitu 3749 

yang berasal dari satu sekolah menengah pertama dan satu sekolah menengah 

kejuruan di Surabaya. Sampel yang diperoleh yaitu 349 dengan menggunakan 

teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner Parenting Style and Dimensions Questionnaire, penggunaan media 

sosial, dan Adolescent Peer Relations Instrument secara langsung pada responden, 

selanjutnya dianalisis dengan uji Chi Square. Responden penelitian yaitu remaja 

usia 13-18 tahun, tinggal bersama orang tua, dan memiliki media sosial. Variabel 

independen penelitian ini yaitu pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial. 

Variabel dependen penelitian ini yaitu perilaku bullying. Hasil: hasil penelitian ini 

yaitu ada hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku bullying (p=0,009). Ada 

hubungan antara penggunaan media sosial dengan perilaku bullying (p=0,000). 

Diskusi: Perilaku bullying di sekolah pada remaja dipengaruhi oleh pola asuh orang 

tua dan penggunaan media sosial. Remaja dengan pola asuh authoritarian beresiko 

lebih besar terlibat perilaku bullying. Remaja yang aktif menggunakan media sosial 

rentan terlibat bullying. Perilaku bullying memberikan dampak negatif bagi pelaku 

maupun korbannya, seperti gangguan emosi, konsumsi alkohol, penyalahgunaan 

obat, gejala psikosomatis, dan kurang percaya diri. 

 

Kata kunci : Pola asuh orang tua, Media sosial, Perilaku Bullying, Remaja 
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ABSTRACT 

CORRELATION BETWEEN PARENTING STYLE AND SOCIAL MEDIA 

USAGE WITH BULLYING BEHAVIOR IN SCHOOL IN ADOLESCENT 

 

Ayu Tria Kartika Putri 

Faculty of Nursing Airlangga University 

ayutriakartikaputri@gmail.com 

 

Introduction: Bullying behavior occupies the highest case of children in Indonesia 

from 2011 to 2017. Children who experience bullying in school is as much as 84%. 

Bullying behavior can be influenced by parenting style, peers, school, and media 

and technology. The purpose of this study is to know the relationship between 

parenting style and the usage of social media with bullying behavior in schools in 

adolescents. Method: This research used quantitative design with cross sectional 

approach. The population of this study were 3749 from one junior high school and 

one vocational school in Surabaya. The sample obtained were 349 by using simple 

random sampling technique. Data collection was done by distributing questionnaire 

of Parenting Style and Dimensions Questionnaire, social media usage, and 

Adolescent Peer Relations Instrument directly to respondents, then analyzed by Chi 

Square test. Research respondents were adolescents aged 13-18 years, lived with 

parents, and had social media. The independent variables of this research were 

parenting style and social media usage. Dependent variable of this research was 

bullying behavior. Result: The result of this research showed that there was 

relationship of parenting style with bullying behavior (p = 0,009). There was a 

relationship between the use of social media with bullying behavior (p = 0,000). 

Discussion: Bullying behavior in schools in adolescents is influenced by parenting 

style and social media usage. Adolescents with authoritarian parenting style are at 

greater risk of engaging bullying behavior. Adolescents who actively use social 

media are vulnerable to bullying. Bullying behavior negatively affects both the 

perpetrator and the victim, such as emotional disturbance, alcohol consumption, 

drug abuse, psychosomatic symptoms, and lack of confidence. 

 

Keywords: Parenting Style, Social Media, Bullying Behavior, Adolescent 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja adalah dimana seseorang mengalami perubahan dalam 

hubungan individu dengan individu lainnya dalam bentuk emosi, kepribadian, 

dan peran dari konteks sosial. Membantah orang tua, serangan agresif kepada 

teman sebaya, perkembangan sikap asertif, kebahagian remaja dalam 

peristiwa tertentu, dan peran gender dalam masyarakat merefleksikan proses 

sosial emosional dalam perkembangan remaja (Santrock, 2011). Bullying 

merupakan bagian dari perilaku agresif yang dengan sengaja dilakukan dan 

berulang kepada orang lain yang bertujuan untuk menimbulkan cedera atau 

ketidaknyamanan terhadap individu lain (Olweus, 2013). Perilaku bullying 

merupakan fenomena yang telah lama terjadi di Indonesia dan terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus bullying di Indonesia sangat 

sulit untuk bisa dipecahkan, karena pelaku bisa menjadi korban dan 

begitupula sebaliknya korban bisa menjadi pelaku (KPAI, 2017). Bentuk 

bullying yang sering terjadi adalah memanggil dengan nama yang jelek, 

menghina, mengolok-olok, menggoda, dan mengucilkan (Atik and Guneri, 

2013). Bullying di sekolah merupakan perilaku bermusuhan yang terjadi 

berulang yang dilakukan individu atau kelompok untuk mendapatkan 

kekuasaan, kehormatan, atau barang-barang (Radovic et al., 2017). 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 26.000 kasus 

anak dalam rentang waktu 2011 sampai 2017. Laporan tertinggi yang diterima 

yaitu kasus anak yang berhubungan dengan masalah hukum. Kasus bullying 

1 
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menempati urutan pertama yaitu sebanyak 34% selanjutnya permasalahan 

keluarga dan pengasuhan sebanyak 9%. Kasus bullying ditemukan sebanyak 

253 kasus yang terdiri dari 122 kasus sebagai korban dan 131 kasus sebagai 

pelaku (KPAI, 2017). Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia pada 

periode Januari sampai Juli 2017 terdapat 976 pengaduan, 117 diantaranya 

yaitu pengaduan tentang bullying. Menurut riset yang dilakukan oleh 

International Center for Research on Women (ICRW) tentang bullying pada 

tahun 2015, ditemukan sebanyak 84% anak mengalami bullying di sekolah. 

Angka ini lebih tinggi daripada negara di kawasan Asia yang lainnya (KPAI, 

2017). Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak terdapat 

339 kasus kekerasan di lingkungan sekolah dan 82 diantaranya meninggal, 

hal tersebut terjadi sepanjang tahun 2011 (Komnas PA, 2011). Menurut 

penelitian yang dilakukan Sejiwa (2008) di tiga kota Yogyakarta, Surabaya, 

dan Jakarta mencatat terjadinya kekerasan bullying, kekerasan di tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 67,9% dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) sebanyak 66,1%. Jenis bullying tertinggi yaitu psikologis 

sebanyak 41,2% untuk SMP dan 43,7% SMA. Peringkat kedua yaitu bullying 

verbal dan kekerasan fisik (Fajrin, 2013). Kekerasan pada siswa SMP paling 

banyak terjadi di Yogyakarta (77,5%), diikuti oleh Jakarta (61,1%) dan 

Surabaya (59,8%). Kekerasan pada siswa SMA paling banyak terjadi di 

Jakarta (72,7%), diikuti oleh Surabaya (67,2%), dan Yogyakarta (63,8%) 

(Sejiwa, 2008).  

Peneliti akan melakukan penelitian di SMPN 29 Surabaya dan SMKN 5 

Surabaya. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 
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bahwa 9 dari 10 siswa SMK pernah menjadi pelaku maupun korban bullying, 

bullying yang dilakukan adalah bullying secara verbal seperti mengolok-olok 

dan  memanggil nama dengan julukan. Sedangkan 1 dari 10 siswa pernah 

melakukan bullying secara fisik seperti mendorong dan menarik jilbab teman. 

8 dari 10 siswa SMP mengaku pernah melakukan bullying dan menjadi 

korban bullying secara verbal. Empat orang diantaranya pernah melakukan 

bullying fisik. 2 dari 10 mengaku menjadi korban bullying dan tidak pernah 

melakukan bullying. 8 dari 10 orang siswa SMK aktif menggunakan media 

sosial setiap hari, sedangkan siswa SMP 7 dari 10 orang aktif menggunakan 

media sosial setiap hari. 

Penyebab perilaku bullying dapat berasal dari personal dan situasional. 

Salah satu faktor personal yaitu pola asuh orang tua. Orang tua mempunyai 

pengaruh terhadap anaknya dan perlakuan orang tua akan mempengaruhi 

perilaku anaknya. Anak yang mendapatkan pola asuh dengan rasa kasih 

sayang dan keterlibatan tinggi akan tumbuh menjadi anak yang mempunyai 

kontrol diri yang baik, percaya diri, dan kompeten (Carole A. Martin, 1997). 

Pola asuh yang kurang tepat memungkinkan menjadi penyebab terjadinya 

bullying pada remaja. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Annisa (2012) tentang hubungan antara pola asuh ibu dengan perilaku 

bullying pada remaja. Penelitian tersebut menyatakan adanya hubungan 

signifikan antara pola asuh ibu dengan kejadian bullying pada remaja, di mana 

ditemukan bahwa jenis pola asuh ibu tertinggi yaitu jenis authoritarian 

sebanyak 31,9%. Remaja yang mendapatkan pola asuh ibu jenis authoritarian 

lebih rentan untuk menjadi pelaku bullying daripada jenis pola asuh yang 
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lainnya (Annisa, 2012). Menurut Olweus (2003) lingkungan keluarga 

terutama orang tua merupakan faktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap 

perilaku bullying dibandingkan dengan lingkungan lainnya. Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pola asuh 

orang tua dengan perilaku agresif pada remaja. 

Bullying dapat terjadi karena adanya paparan kekerasan. Paparan 

kekerasan dapat disebabkan karena perkembangan teknologi dan informasi, 

dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor situasional penyebab 

bullying. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2013 hingga 

2018 semakin meningkat. Indonesia menempati urutan keenam di dunia 

setelah urutan pertama dipegang oleh China, selanjutnya US, India, Brazil, 

dan Japan. Lebih dari 50% penduduk Indonesia menggunakan jaringan 

internet sepanjang tahun 2017. Menurut penelitian Kurnia Sherlyanita and 

Rakhmawati (2016) pengguna internet paling banyak adalah remaja usia 12-

17 tahun dan menengah dewasa usia 18-29 tahun yaitu sebesar 93%. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut diungkapkan juga 

penggunaan internet pada remaja usia 13-17 tahun paling banyak adalah untuk 

sosial media dan mengunjungi situs jejaring sosial. Penelitian yang dilakukan 

(Radovic et al., 2017) menyebutkan bahwa dampak negatif penggunaan 

media sosial salah satunya adalah terjadinya bullying pada media sosial. Hasil 

penelitian dari Arista (2012) bahwa terdapat perbandingan yang signifikan 

antara dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku bullying pada 

remaja. Intensitas penggunaan sosial media berpengaruh signifikan terhadap 
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perilaku bullying, semakin tinggi intensitas penggunaan sosial media maka 

semakin tinggi terjadinya perilaku bullying (Pratiwi, 2017). Provider media 

sosial telah membuat peraturan yang tidak mengizinkan anak usia dibawah 13 

tahun untuk menggunakan media sosial, karena mereka masih memiliki 

regulasi diri yang terbatas dan rentan terhadap tekanan sebaya (O’Keeffe and 

Clarke-Pearson, 2011). Faktanya sebanyak 77% anak usia 10-19 tahun 

menggunakan internet hanya untuk mengakses media sosial. Dampak dari 

penggunaan media sosial oleh anak di bawah 13 tahun adalah 8,2% anak 

pernah menjadi korban bullying di media sosial dan 9% menjadi pelaku 

(Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 2014).  

Perilaku bullying memberikan dampak negatif bagi pelaku dan 

korbannya seperti meningkatkan resiko gangguan emosi, gejala psikosomatis, 

kurang percaya diri, melarikan diri dari rumah, konsumsi alkohol dan 

penyalahgunaan narkoba, serta kecelakaan (Shaheen et al., 2018). Bullying 

juga dapat berdampak pada ketidakhadiran siswa di sekolah, penurunan 

prestasi akademik, dan gangguan kesehatan fisik maupun mental (Copeland 

et al., 2013). Berdasarkan pernyataan dan fenomena di atas, faktor yang dapat 

memicu kejadian bullying perlu dikaji kembali dan segera ditangani, sehingga 

dapat mencegah dampak negatif dari perilaku bullying. Intervensi yang 

dilakukan pada bullying harus berfokus pada pengalaman korban. Kerjasama 

dari pihak-pihak terkait seperti orang tua, guru, pihak sekolah, teman dan 

remaja itu sendri diperlukan untuk mengatasi fenomena bullying 

(Majcherova, Hajduova and Andrejkovic, 2014). Fokus tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara pola asuh orang tua dan 
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penggunaan media sosial dengan perilaku bullying di sekolah pada remaja 

dengan menggunakan teori Parent Child Interaction menurut Kathryn E. 

Barnard (1994). Barnard menggambarkan bahwa individu tidak hanya 

mampu memahami rangsangan dalam bentuk pendengaran, visual, dan 

sentuhan namun juga mampu menempatkan informasi, karena kebutuhan 

utamanya adalah keluarga dan cara berinteraksi. Hubungan orang tua dan 

anak yang sukses adalah cara perawatan kesehatan preventif yang dapat 

mencegah terjadinya masalah perilaku saat anak tumbuh. Salah satu contoh 

perilaku yang dapat timbul yaitu perilaku bullying (Chesnay and Anderson, 

2012). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah hubungan pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial 

dengan perilaku bullying di sekolah pada remaja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua dan penggunaan media 

sosial dengan perilaku bullying di sekolah pada remaja berdasarkan teori 

Parent Child Interaction menurut Kathryn E. Barnard. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis jenis pola asuh orang tua pada remaja 

2. Menganalisis penggunaan media sosial pada remaja 

3. Menganalisis perilaku bullying pada remaja di sekolah 
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4. Menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku 

bullying di sekolah pada remaja  

5. Menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dengan perilaku 

bullying di sekolah pada remaja  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjelaskan adanya hubungan 

antara pola asuh orang tua dan media sosial dengan perilaku bullying di 

sekolah pada remaja, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan keilmuan di bidang keperawatan anak, serta memberikan 

informasi bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat luas tentang faktor 

penyebab bullying, cara mencegah, dan cara penatalaksanannya. 

1.4.2 Praktis 

a. Bagi Perawat 

Memahami faktor penyebab bullying sehingga dapat melakukan tindakan 

intervensi yang tepat pada remaja yang mengalami bullying serta 

melakukan upaya preventif dan promotif untuk mencegah terjadinya 

bullying pada remaja. 

b. Bagi Guru dan Pihak Sekolah 

Memberikan saran dan masukan untuk guru dan pihak sekolah yang 

berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi perilaku bullying dan 

upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku bullying di sekolah. 
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c. Bagi Pemerintah 

Sebagai saran dan masukan dalam membentuk kebijakan serta peraturan 

khusus terkait upaya intervensi bullying dan pencegahan bullying. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Remaja 

2.1.1 Definisi 

Masa remaja adalah masa terjadinya peningkatan pengambilan resiko 

dan pencarian sensasi dengan pergeseran dari eksistensi yang berpusat pada 

orang tua ke dominasi teman sebaya dalam proses pengembangan identitas 

(Knowles et al., 2014). 

WHO mendefinisikan remaja secara konseptual yang terdiri dari tiga 

kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi (Sarwono, 2012). 

Remaja yaitu masa yang berlangsung antara usia 12 sampai dengan 21 

tahun bagi perempuan dan 13 sampai 22 tahun bagi laki-laki. Remaja dalam 

bahasa aslinya disebut ‘adolescence’ yang berasal dari bahasa latin 

‘adolescere’ yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Istilah 

adolescence dalam perkembangannya memiliki arti yang luas mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 2011). 

Dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa peralihan antara anak-

anak menuju dewasa yang terjadi pada usia 12 sampai 22 tahun, dimana 

seseorang mengalami perubahan dan perkembangan pesat baik dari aspek 

biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, serta terjadi pergeseran eksistensi 

menjadi berpusat ke teman sebaya. 

 

9 



10 

 

 

 

2.1.2 Batasan Usia Remaja 

Batasan usia remaja menurut WHO (2007) adalah usia 12 tahun 

sampai 24 tahun (Efendi, 2008). Sedangkan batasan usia remaja menurut 

Wong, Donna L (2009) dibagi menjadi tiga fase, yakni: 

1) Remaja awal: dimulai pada usia 11 tahun sampai dengan 14 tahun. 

2) Remaja pertengahan: dimulai pada usia 15 tahun sampai dengan 17 

tahun. 

3) Remaja akhir: dimulai pada usia 18 tahun sampai dengan 20 tahun. 

2.1.3 Ciri-Ciri Remaja 

Menurut Hurlock (2011) ciri-ciri remaja yaitu: 

1) Pertumbuhan fisik berubah dengan pesat, lebih cepat dibandingkan 

masa kanak-kanak. 

2) Perkembangan seksual dapat menyebabkan timbulnya masalah seperti: 

perkelahian, bunuh diri, dan lainnya. 

3) Remaja mulai terbiasa untuk berpikir kritis dengan menghubungkan 

antara sebab dan akibat. 

4) Emosi pada remaja masih labil, sehingga masih tidak mampu menahan 

emosinya yang meluap-luap dan tidak terkontrol. 

5) Remaja mulai tertarik dengan lawan jenis.  

6) Remaja mulai mencari perhatian dari lingkungannya, mereka berusaha 

mendapatkan status dan peran dalam kegiatan remaja di lingkungannya. 

Apabila tidak diberi peran, maka remaja akan melakukan perbuatan 

untuk menarik perhatian. Remaja akan berusaha mencari peran di luar 
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rumah apabila orang tua tidak memberikan peran di dalam rumah dan 

masih menganggap sebagai anak kecil. 

7) Remaja sangat tertarik pada kelompok sebayanya daripada orang 

tuanya, hal tersebut membuat mereka menjaga jarak dengan orang 

tuanya.  

2.1.4 Tahap Perkembangan Remaja 

Masa remaja mempunyai tiga tahapan dalam perkembangannya yaitu: 

masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir (Wong 

et al., 2009). 

1. Remaja Awal (Early Adolescent) 

Periode ini terjadi pada usia 11 hingga 14 tahun. Pada masa remaja 

awal, anak-anak mengalami perubahan tubuh yang cepat, percepatan 

pertumbuhan, dan perubahan komposisi tubuh yang disertai dengan 

pertumbuhan seks sekunder. Karakteristik remaja pada periode ini 

ditandai dengan terjadinya perubahan psikologis seperti krisis identitas, 

jiwa yang labil, meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri, 

pentingnya teman dekat atau sahabat, berkurangnya rasa hormat 

terhadap orang tua, berlaku kasar, mencari orang lain yang disayangi 

selain orang tua, kecenderungan untuk berlaku kekanak-kanakan, dan 

terdapatnya teman sebaya (peer group) terhadap hobi dan cara 

berpakaian. 

2. Remaja Pertengahan (Middle Adolescent) 

Periode ini terjadi pada usia 15 sampai 17 tahun. Periode ini terjadi 

perubahan seperti: mengeluh orang tua terlalu ikut campur dalam 
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kehidupannya, sangat memperhatikan penampilan, berusaha 

mendapatkan teman baru, kurang menghargai pendapat orang tua, 

moody, sangat memperhatikan kelompok bermain yang bersifat selektif 

dan kompetitif, serta mulai mengalami periode ingin lepas dari orang 

tua. Pada tahapan ini remaja akan mulai tertarik dengan intelektualitas 

dan karir. Remaja sudah mempunyai konsep role model dan mulai 

konsisten terhadap cita-citanya. 

3. Remaja Akhir (Late Adolescent) 

Tahap remaja ini dimulai pada usia 18 tahun. Perkembangan pada 

tahap ini ditandai dengan maturitas fisik secara sempurna. Menurut 

Sarwono (2012) tahap remaja akhir merupakan masa peralihan menuju 

periode dewasa yang ditandai dengan pencapaian: 

1) Minat semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual 

2) Ego untuk mencari kesempatan bersatu dengan orang lain dan 

pengalaman baru 

3) Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi 

4) Egosentrisme (memusatkan perhatian pada diri sendiri) menjadi 

keseimbangan antara kepentingan sendiri dan orang lain 

5) Tumbuhnya dinding pemisah antara pribadinya dan masyarakat 

umum 

2.1.5 Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja 

A) Pertumbuhan Biologis 

Masa remaja atau masa pubertas terjadi sebagai akibat 

peningkatan sekresi gonadotropin releasing hormone (GnRH) dari 
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hipotalamus yang diikuti oleh sekuens perubahan dalam sistem endokrin 

yang kompleks yang melibatkan sistem umpan balik positif dan negatif. 

Masa pubertas diawali dengan terjadinya aktivasi aksis hipotalamus-

hipofisis-gonad dengan peningkatan GnRH menetap. Faktor yang 

berperan dalam awal masa pubertas yaitu: faktor genetik, nutrisi, dan 

lingkungan (Batubara, 2010).  

Anak perempuan diawali dengan terjadinya peningkatan FSH 

pada usia 8 tahun lalu diikuti oleh peningkatan LH. Periode selanjutnya 

FSH akan merangsang sel granulosa untuk menghasilkan estrogen dan 

inhibilin. Estrogen akan merangsang timbulnya tanda-tanda seks 

sekunder sedangkan inhibin berperan dalam mengontrol mekanisme 

umpan balik pada aksis hipotalamus-hipofisis-gonad. Hormon LH 

berperan pada proses menarche dan merangsang terjadinya ovulasi. 

Hormon androgen adrenal (dehidropiandosteron/DHEA) mulai 

meningkat pada saat awal sebelum pubertas, sebelum terjadi 

peningkatan gonadotropin. Hormon DHEA mempunyai peran pada 

proses adrenarke (Batubara, 2010). 

B) Perubahan Fisik 

Pertumbuhan fisik pada remaja meliputi dua hal yaitu internal dan 

eksternal. Perubahan internal terdiri dari perubahan alat pencernaan 

makanan, bertambahnya berat dan ukuran jantung serta paru-paru, 

kelenjar endokrin bertambah sempurna. Perubahan eksternal meliputi: 

bertambahnya tinggi badan, lingkar tubuh, ukuran dan panjang lingkar 
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tubuh, ukuran organ seks, dan munculnya tanda seks sekunder (Hurlock, 

2011). 

Menurut Martin and Colbert (1997) pertumbuhan fisik dapat 

dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: 

A. Faktor Internal 

1) Faktor genetik, anak yang orang tuanya bertumbuh tinggi 

cenderung lebih cepat tumbuh daripada anak dengan orang 

tuanya yang bertumbuh pendek. 

2) Kematangan.  

B. Faktor Eksternal 

1) Kesehatan, anak yang sering sakit pertumbuhan fisiknya akan 

terhambat. 

2) Makanan, makanan bergizi akan membuat pertumbuhan anak 

berlangsung dengan cepat dibandingkan anak yang tidak 

mendapat asupan makanan bergizi. 

3) Stimulasi lingkungan, individu yang tubuhnya sering dilatih oleh 

lingkungannya dalam upaya untuk percepatan pertumbuhannya 

akan berbeda dengan anak yang tidak mendapatkan latihan. 

C) Perkembangan Kognitif 

Masa remaja merupakan dimana anak berada pada tahap 

operasional formal, kemampuan penalaran anak berubah dari penalaran 

secara naluri menjadi penalaran logis dan ilmiah. Pola pikir remaja 

mulai terjadi perkembangan dimana mereka mulai berpikir secara 

sistematis dalam memecahkan suatu masalah, mereka dapat 
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menghubungkan sebab dan akibat dari apa yang terjadi (Wong et al., 

2009). 

Individu berkembang melalui empat tahapan kognitif, yaitu: 

sensorimotor, pra-operasional motor, operasi konkret, dan operasi 

formal. Setiap tahapan bergantung pada usia. Hal itulah yang 

menyebabkan adanya perbedaan cara berfikir. Remaja masuk dalam 

tahapan operasional formal, dimana remaja akan berpikir secara lebih 

abstrak, idealis, dan logis (Gunarsa, 2012). 

D) Perkembangan Psikososial 

Perkembangan psikososial pada masa remaja ada pada tahap 

pencarian identitas diri dan penolakan versus kebingungan peran. 

Remaja akan berusaha mengembangkan identitas dirinya melalui 

pencarian identitas dalam kelompok. Pencarian identitas kelompok 

penting karena remaja membutuhkan penerimaan dan popularitas. 

Remaja akan berusaha menyesuaikan diri dengan kelompoknya agar 

mereka dapat diterima dan bias masuk menjadi bagian dalam kelompok 

tersebut (Wong et al., 2009). 

E) Perubahan Emosional 

Perkembangan emosi pada remaja dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: perubahan jasmani, perubahan pola interaksi 

dengan orang tua, perubahan interaksi dengan teman sebaya, perubahan 

pandangan luar, dan perubahan interaksi dengan sekolah (Ali, 2016). 

Adanya faktor-faktor diatas menyebabkan adanya perbedaan 

perkembangan emosi remaja satu dengan yang lainnya. 
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F) Perubahan Sosial 

Perkembangan sosial remaja memiliki karakteristik yang unik 

yaitu kesadaran akan kesepian dan dorongan untuk bergaul, adanya 

upaya untuk memilih nilai-nilai sosial, mulai tertarik dengan lawan 

jenis, dan mulai memilih karir yang akan ditekuni di masa depan (Ali, 

2016). 

Perkembangan sosial pada masa remaja terlihat dari aktivitasnya 

dalam membentuk kelompok dengan teman seusianya. Remaja 

mempunyai dorongan untuk dapat berdiri sendiri dan cenderung ingin 

memisahkan diri dari orang tua dan lebih suka berkumpul dengan 

kelompoknya (Wong et al., 2009). 

Masa remaja merupakan masa dengan kemampuan sosialisasi 

yang kuat dan penanaman dari nilai yang didapatkan dalam keluarga. 

Remaja mendapatkan pembelajaran tingkah lakunya dari interaksinya 

dengan orang tua yang dijadikannya bekal dalam berperilaku ketika ada 

di dalam masyarakat. Pengawasan dan kontrol dari orang tua sangat 

dibutuhkan karena berpengaruh langsung terhadap perilaku remaja 

(Wong et al., 2009). 

2.1.6 Tugas Perkembangan 

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya untuk 

meningkatkan sikap dan perilaku. Tugas-tugas perkembangan remaja 

menurut Havighurst (1961) dalam (Hurlock, 2011) yaitu: 

1) Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya 

2) Mencapai peran sosial yang sesuai dengan jenis kelaminnya 
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3) Menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya dengan efektif 

4) Mencapai dan berperilaku sosial yang bertanggung jawab 

5) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa yang 

berada di sekitarnya 

6) Mempersiapkan karir dan ekonomi 

7) Mempersiapkan pernikahan dan keluarga 

8) Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang 

diperlukan 

9) Memperoleh tingkatan nilai dan sistem etis sebagai pedoman untuk 

berperilaku dalam mengembangkan ideologi 

10) Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab (Hurlock, 2011). 

2.2 Pola Asuh Orang tua 

2.2.1 Definisi Pola Asuh Orang tua 

Menurut Brooks (2001) pola asuh merupakan sebuah proses dimana 

orang tua sebagai individu yang melindungi dan membimbing anaknya 

mulai dari bayi hingga dewasa, serta menjaga perkembangan anaknya di 

semua periode perkembangan yang panjang dalam kehidupan anak untuk 

memberikan tanggung jawab dan perhatian yang mencakup: 

a. Kasih sayang dan hubungan dengan anak yang akan berlangsung 

selamanya 

b. Kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal 

c. Disiplin dan bertanggungjawab, menghindarkan diri dari kecelakaan 

dan kritik yang buruk serta hukuman yang berbahaya 

d. Pendidikan intelektual dan moral 
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e. Persiapan menjadi dewasa yang bertanggung jawab 

f. Mempertanggungjawabkan tindakan anak pada masyarakat luas dan 

lingkungan 

Baumrind mendefinisikan pola asuh sebagai gestalt praktik 

pengasuhan yang terintegrasi, paling baik dipelajari menggunakan 

pendekatan berbasis pola. Pola asuh merupakan bagaimana orang tua 

mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk 

melaksanakan tugas perkembangannya menuju proses pendewasaan 

(Smetana, 2017). 

Menurut Hetherington and Parke (1999) pola asuh adalah bagaimana 

cara orang tua dalam  berinteraksi dengan anak secara keseluruhan yang 

meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran pada anak. 

Dari beberapa pengertian pola asuh menurut para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh merupakan cara orang tua dalam berinteraksi 

dengan anak dalam bentuk membimbing, mengontrol, dan mendampingi 

anak dengan menggunakan pola tertentu yang bertujuan untuk 

mempersiapkan perkembangan anaknya di masa depan. 

2.2.2 Dimensi Pola Asuh Orang tua 

Hubungan orang tua dan anak digambarkan dengan interaksi antara 

dua dimensi perilaku orang tua yaitu: warmth atau responsiveness dan 

control atau demandingness sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Baumrind (Martin and Colbert, 1997). 
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2.2.2.1 Dimensi Warmth atau Responsiveness 

Dimensi ini disebut dengan dimensi emosional yaitu seberapa 

besar penerimaan, respon, dan kasih sayang orang tua. Orang tua 

yang menerapkan warmth atau responsiveness akan menerima, 

responsif terhadap kebutuhan anaknya, sering terlibat diskusi 

terbuka dengan anaknya, mendukung proses saling memberi dan 

menerima secara verbal, serta berusahan melihat sesuatu dari 

perspektif anak (Martin and Colbert, 1997). Orang tua yang 

menerapkan dimensi ini akan menerapkan hukuman berupa fisik 

sebagai upaya untuk membatasi tingkah laku anaknya, namun dalam 

pemberian hukuman orang tua juga memberikan penjelasan dan 

alasan yang mendasari hukuman tersebut (Hetherington and Parke, 

1999). 

Orang tua yang menerapkan warmth atau responsiveness 

rendah tidak memperhatikan anaknya, dan tidak responsif terhadap 

kebutuhan anaknya (Hetherington and Parke, 1999). Selain itu 

mereka juga sering mengkritik, memberi hukuman, mengabaikan 

dan tidak sensitif terhadap kebutuhan emosional anak (Martin and 

Colbert, 1997). 

2.2.2.2 Dimensi Control atau Demandingness 

Kasih sayang orang tua saja tidak cukup untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak, terutama dalam hal aspek sosial. Orang tua 

perlu menerapkan sejumlah kontrol bila mereka ingin anaknya 
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berkembang menjadi individu yang kompeten dalam hal intelektual 

dan sosial (Hetherington and Parke, 1999). 

Orang tua yang memiliki kontrol tinggi akan menerapkan 

standar tinggi terhadap tingkah laku anaknya dan selalu memantau 

tingkah laku anaknya untuk meyakinkan bahwa anak mereka dapat 

memenuhi standar yang diterapkannya (Martin and Colbert, 1997). 

Orang tua juga akan cenderung menggunakan metode power 

assertive seperti hukuman fisik untuk mengontrol tingkah laku 

anaknya, terutama untuk tingkah laku yang bersifat agresif 

(Hetherington and Parke, 1999).  

Orang tua yang menerapkan kontrol rendah tidak akan 

menuntut banyak pada anak, kurang membatasi tingkah laku anak, 

serta memberi banyak kebebasan pada anak dengan sedikit 

bimbingan. Mereka juga lebih sedikit memberi tekanan untuk 

mengontrol tingkah laku anak serta penerapan disiplin yang kurang 

konsisten. Orang tua berusaha agar ketaatan anak pada standar 

tingkah laku yang diterapkan didasarkan pada keinginan dalam diri 

anak itu sendiri bukan pada ketakutan akan adanya kontrol eksternal 

oleh orang tua.  

2.2.3 Jenis Pola Asuh Orang tua 

Berdasarkan interaksi antara dimensi warmth atau responsiveness dan 

control atau demandingness maka terbentuklah tiga tipe pola asuh orang tua 

menurut Baumrind (1971), yaitu: authoritarian, authoritative, dan 

permissive 
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2.2.3.1 Pola Asuh Authoritarian 

Pola asuh authoritarian adalah pola asuh yang memiliki 

tuntutan tinggi untuk mengontrol diri namun kurang responsif 

terhadap hak dan keinginan anak. Pola asuh ini menekankan pada 

kontrol dan ketaatan anak. Pola asuh ini juga menegakkan disiplin 

dengan cara memberi hukuman (Baumrind, 1991). Orang tua yang 

menerapkan pola asuh ini memiliki standar mutlak dan 

mengharuskan anaknya untuk selalu menaati aturannya tanpa 

memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya dan memberi 

komentar. Orang tua akan memberi hukuman keras apabila anak 

berperilaku tidak sesuai dengan standar yang ditetapkannya. Orang 

tua juga cenderung menjaga jarak dan kurang responsif terhadap hak 

dan kebutuhan anaknya (Martin and Colbert, 1997). Ciri khas dari 

tipe ini adalah orang tua bersifat dominan dan mempunyai kuasa atas 

anaknya. 

Anak yang mendapatkan perlakuan ini secara terus menerus 

akan menjadi anak yang moody, tidak bahagia, penuh rasa takut, 

cemas, menarik diri dari lingkungan, kurang memiliki komunikasi 

yang baik, dan menjadi cepat marah (Yazdani and Daryei, 2016). 

Remaja juga cenderung menjadi individu yang bergantung pada 

orang lain, pasif, kemampuan bersosialisasi kurang, kurang percaya 

diri, dan kurang berminat pada hal-hal yang terkait dengan 

intelektualitas (Steinberg, 1993). 
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2.2.3.2 Pola Asuh Authoritative 

Pola asuh authoritative merupakan pola asuh yang demanding 

dan responsive dimana orang tua menggunakan pendekatan yang 

rasional dan demokratis. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini 

memberikan kehangatan dan kasih sayang, menghargai pendapat, 

keunikan pribadi anak dan keputusan anak (Yazdani and Daryei, 

2016). Meskipun mereka menghargai kebebasan anak, orang tua 

juga tegas dalam menetapkan standar pada anaknya dan akan 

menggunakan hukuman apabila diperlukan. Orang tua akan 

menjelaskan apa saja yang mendasari penetapan standar tesebut dan 

mendorong proses saling memberi dan menerima secara verbal. 

Pemberian hukuman bertujuan untuk lebih memberi perhatian pada 

masalah daripada ketakutan anak pada hukuman. Ciri utama dari 

tipe authoritative ini adalah adanya diskusi bersama antara orang tua 

dan anak (Yazdani and Daryei, 2016). 

Anak dengan orang tua authoritative akan mempunyai kontrol 

dan percaya diri yang baik, bahagia, berorientasi pada prestasi, 

kooperatif dengan orang dewasa, memiliki hubungan pertemanan 

yang baik, mampu mengendalikan diri, dan dapat mengatasi stres 

atau masalah dengan baik. Anak tidak akan bergantung pada orang 

lain dan berperilaku kekanak-kanakan, serta responsif (Baumrind, 

1991). 
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2.2.3.3 Pola Asuh Permissive 

Pola asuh permissive merupakan pola asuh yang responsif 

namun tidak menuntut (Bee and Boyd, 2006). Pola asuh ini 

menggunakan pendekatan yang sangat toleran terhadap tingkah laku 

anak. Pola asuh permissive mempunyai ciri khas harapan rendah 

untuk pengendalian diri dan disiplin dalam pengaturan sensitivtas 

dan kehangatan yang tinggi. Orang tua cenderung membiarkan 

perilaku anak dan tidak memberi hukuman atas perbuatan anak yang 

buruk. Orang tua juga cenderung menerapkan disiplin yang tidak 

konsisten (Bee and Boyd, 2006). 

Pola asuh tipe permissive memiliki dampak buruk bagi anak. 

Akibat penerapan pola asuh ini anak akan bertindak sesuka hati, 

tidak mampu mengendalikan diri, tingkat kesadaran yang rendah, 

memiliki pola hidup yang bebas tanpa aturan, memaksakan 

kehendak, tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, 

kemampuan berkompetensi rendah, mudah putus asa, tidak 

produktif, dan kemampuan pengambilan keputusan yang rendah. 

Tipe pola asuh authoritative mempunyai dampak yang lebih buruk 

dibandingkan dengan pola asuh authoritarian dalam hal prestasi 

belajar (Yazdani and Daryei, 2016) 

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang tua 

Jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Hurlock (2011) faktor-faktor tersebut adalah: 
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1) Pola asuh yang diterima orang tua waktu masih anak-anak 

Orang tua mempunyai kecenderungan untuk menerapkan pola 

asuh yang sama seperti pola asuh yang diterima dari orang tua mereka. 

2) Pendidikan orang tua 

Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung 

menerapkan pola asuh yang lebih demokratif kepada anak-anaknya.  

3) Kelas sosial 

Adanya perbedaan kelas sosial orang tua mempengaruhi tipe pola 

asuh yang diterapkan. Orang tua dari kelas sosial menengah lebih 

banyak menerapkan pola asuh authoritative dibandingkan orang tua dari 

kelas sosial ke bawah. 

4) Konsep tentang peran orang tua 

Masing-masing orang tua mempunyai konsep tentang bagaimana 

seharusnya mereka berperan. Orang tua yang memiliki konsep 

tradisional cenderung memilih pola asuh authoritarian dibandingkan 

dengan konsep non tradisional. 

5) Kepribadian orang tua 

Kepribadian mempengaruhi orang tua dalam menginterpretasikan 

pola asuh yang akan diterapkannya. Orang tua yang memiliki 

kepribadian tertutup dan konservatif akan cenderung memperlakukan 

anaknya dengan pola asuh authoritarian. 
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6) Kepribadian anak 

Anak yang memiliki tipe kepribadian extrovert akan bersikap lebih 

terbuka dalam menerima rangsangan yang ada dibandingkan dengan 

anak yang memiliki kepribadian introvert. 

7) Faktor yang dianut oleh orang tua 

Kedudukan seorang anak sejajar dengan orang tua, hal itu 

menganut paham ‘equalitarian’.  

8) Usia anak 

Tingkah laku dan sikap orang tua terhadap anaknya dipengaruhi 

oleh usia anak. Orang tua memberikan dukungan lebih dan dapat 

menerima sikap ketergantungan pada anak usia pra sekolah dan remaja. 

2.2.5 Konsep Kuesioner PSDQ 

Instrumen pola asuh orang tua dengan menggunakan kuesioner The 

Parenting Style and Dimension Questionnaire (PSDQ) yang dibuat oleh 

Robinson et al. (2001) dengan mengadaptasi dari Parenting Practice 

Questionnaire (PPQ). Alat ukur ini disusun berdasarkan teori parenting 

style dari Baumrind yang bertujuan untuk melihat intensitas munculnya 

perilaku tertentu dari orang tua terhadap anaknya. PSDQ diisi oleh remaja 

yang menjadi responden, dimana kuesioner ini terdiri dari 32 item 

pernyataan yang tidak mempunyai item favorable dan unfavorable.  

Kuesioner ini rerdapat 3 subskala yang masing-masing mengukur pola 

asuh orang tua authoritative (15 item), authoritarian (12 item) dan 

permissive (5 item). 15 item dalam authoritative terdiri dari tiga subskala 

yaitu: connection, regulation, dan autonomy granting. 12 item dalam 



26 

 

 

 

authoritarian dikelompokkan menjadi tiga subskala yaitu: physical 

coercion, verbal hostility, dan non-reasoning/punitive. 5 item dalam 

permissive meliputi subskala indulgent dimension. Skala kuesioner ini 

menggunakan skala likert.  

Setiap item memiliki pilihan jawaban dengan skor 1 sampai 5. Skor 1 

untuk jawaban responden yang memilih tidak pernah, skor 2 untuk pilihan 

jawaban sesekali, skor 3 untuk  kadang-kadang, skor 4 untuk sangat sering, 

dan skor 5 untuk selalu. Skala pola asuh authoritative terdapat pada 

pernyataan nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 31. Skala 

pola asuh authoritarian terdapat pada pernyataan nomor 2, 4, 6, 10, 13, 16, 

19, 23, 26, 28, 30, 32. Skala pola asuh permissive terdapat pada pernyataan 

nomor 8, 15, 17, 20, 24.  Pada masing-masing item pernyataan pola asuh 

orang tua dilakukan skoring dengan cara menghitung rata-rata pada setiap 

jenis pola asuh orang tua. Selanjutnya dicari nilai rerata tertinggi dari ketiga 

jenis pola asuh untuk menentukan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. 

Apabila didapatkan dua pola asuh yang memiliki nilai tertinggi yang sama 

maka dikategorikan sebagai gabungan antara dua pola asuh tertinggi 

tersebut (Robinson, C. C., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Hart, C. H., 2001). 

2.3 Media Sosial 

2.3.1 Definisi 

Media sosial adalah seperangkat alat teknologi yang sedang 

berkembang pesat yang digunakan untuk berkomunikasi, belajar, 

berinteraksi, membuat dokumen, dan berpartisipasi dalam masyarakat di 

seluruh dunia (Volk et al., 2018). 
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Sosial media adalah istilah yang digunakan untuk menyebut layanan 

berbasis internet dimana memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi 

dalam pembuatan konten yang dibuat pengguna, pertukaran konten online, 

dan tergabung dalam komunitas online (Dewing, 2012). 

Menurut (Kaplan and Haenlein, 2012) sosial media adalah 

serangkaian aplikasi berbasis internet yang membentuk suatu ideologi dan 

pondasi teknologi web 2.0 yang memungkinkan adanya pertukaran konten 

antar penggunanya. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, media sosial yaitu 

suatu alat teknologi terkini yang terdiri dari rangkaian aplikasi berbasis 

internet dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan terjadinya pertukaran 

konten antar penggunanya dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. 

2.3.2 Karakteristik Media Sosial 

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan 

media elektronik lainnya. Karakteristik media sosial tersebut adalah: 

1) Permanen 

Konten yang dibagikan melalui media sosial akan tetap berada 

dalam media sosial tersebut sampai pengguna itu sendiri yang 

menghapus konten itu (Dewing, 2012). 

2) Mudah direplikasi (replicability) 

Konten yang ada didalam media sosial dapat dengan mudah 

dicopy atau dibagikan oleh penggunanya (Dewing, 2012). 
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3) Mudah dicari (searchability) 

Media sosial memiliki sifat yang mudah dicari dengan 

menggunakan mesin pencari internet (searchability) (Dewing, 2012).  

4) Aksesibel (accessibility) 

Media sosial mudah untuk digunakan dimanapun pengguna berada 

dan kapanpun tanpa memiliki batasan ruang dan waktu (Dewing, 2012). 

5) Tidak tampak (invisibility) 

Media sosial memungkinkan konten yang dibagikan oleh 

pengguna melalui media sosial tidak dapat diketahui atau dilacak. Hal 

inilah yang menyebabkan pengguna media sosial dapat menggunakan 

profil pengguna palsu sehingga konten yang dibagikan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran dan validitasnya (Dewing, 2012). 

2.3.3 Jenis Media Sosial 

Menurut Dewing (2012) beberapa jenis media sosial yang ada, 

diantaranya: 

1) Blog 

Blog merupakan jurnal harian yang biasa ditampilkan dalam 

bentuk kronologi. Blog biasanya dikelola oleh individu atau sekelompok 

individu yang menampilkan berbagai macam opini, berita, dan konten 

lainnya. Blog dilengkapi dengan tanggal publikasi dan dapat diakses 

secra gratis melalui WordPress, Tumblr, dan lain-lain. 

2) Wikis 

Wikis adalah suatu website kolektif yang dikelola oleh suatu 

komunitas yang memungkinkan partisipan untuk mengelola halaman 
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publikasi, dapat berupa membuat halaman baru, mengedit, serta 

menghapus. Contoh aplikasi wikis adalah Wikipedia. 

3) Social Bookmarking 

Media sosial jenis ini memungkinkan seseorang untuk mengelola 

dan membagikan link kedalam website. Contoh aplikasi social 

bookmarking yaitu StumbleUpon dan Digg. 

4) Situs Media Sosial (Social Networking Site) 

Media sosial jenis ini memungkinkan penggunanya untuk 

membuat profil pribadi dirinya yang bertujuan untuk membangun 

hubungan dengan pengguna lain. Contoh media sosial jenis ini adalah 

Facebook dan Linkind. 

5) Situs Pengupdate Status (Status Updated Services) 

Situs ini memungkinkan penggunanya untuk membagikan 

tampilan pendek tentang seseorang atau sebuah kegiatan dimana konten 

atau postingan tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Contoh media 

sosial jenis ini adalah twitter. 

6) Konten Dunia Maya (Virtual World Content) 

Media sosial jenis ini memungkinkan seseorang untuk membuat 

suatu lingkungan virtual dimana penggunanya dapat berinteraksi 

menggunakan avatar yang dibuat atau dipilih oleh pengguna. Contoh 

aplikasinya adalah SecondLife dan Pokemon Go. 
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7) Situs Berbagi Media (Media Sharing Site) 

Media sosial ini memungkinkan penggunanya untuk berbagi 

konten foto, video, hingga presentasi. Contoh aplikasinya yaitu 

Instagram, Youtube, Pinterest, dan SlideShare. 

2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Internet 

Perilaku penggunaan internet (online) pada remaja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1) Pola asuh orang tua 

Pola asuh orang tua mempunyai peran penting dalam 

mempengaruhi perilaku online yang beresiko. Orang tua dengan pola 

asuh yang ketat, keterlibatan yang tinggi, dan lebih banyak mediasi akan 

mengakibatkan remaja cenderung beresiko rendah mengakses konten 

pornografi atau kekerasan. Pola asuh authoritative berkaitan dengan 

tingkat perilaku online beresiko yang rendah (Lau and Yuen, 2013). 

2) Jenis kelamin 

Laki-laki lebih sering terlibat dalam perilaku online beresiko 

daripada perempuan. (Lau and Yuen, 2013). 

3) Agama 

Religiusitas ekstrinsik berperan lebih sedikit dalam 

mempengaruhi perilaku online beresiko daripada religiusitas instrinsik. 

Religiusitas intrinsik mengacu pada iman yang tulus dan sepenuh hati, 

sementara religius ekstrinsik yaitu melibatkan pandangan yang lebih 

utilitarian tentang agama sebagi sarana untuk mencapai tujuan (Lau and 

Yuen, 2013).  
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2.3.5 Penggunaan Media Sosial 

Menurut hasil penelitian Lau and Yuen (2013) remaja menggunakan 

media sosial untuk beragam kegiatan, seperti: 

1) Berinteraksi dengan orang lain secara online tentang acara televisi 

tertentu atau grup musik untuk merencanakan acara tertentu, misalnya 

bertemu langsung dengan teman atau menghadiri konser. 

2) Hubungan sosial dengan keluarga dan teman. 

3) Melihat dan memposting foto pada media sosial, misalnya dengan 

menggunakan situs Instagram. 

4) Membagikan lirik lagu atau membuat video dengan menggunakan situs 

Vine, YouTube, dan Gifboom. 

5) Persetujuan dan penerimaan sosial. Remaja akan membandingkan 

dirinya dengan orang lain untuk melihat popularitas yang didapatkan. 

Mereka berpendapat bahwa semakin besar pengakuan dan popularitas 

yang didapatkan akan meningkatkan harga diri, begitupula sebaliknya. 

2.3.6 Dampak Media Sosial 

A) Dampak Positif 

1) Sebagai alat untuk komunikasi dalam membangun hubungan sosial 

dengan orang lain (Dewing, 2012). 

2) Media penyebaran dan pertukaran informasi yang berhubungan 

dengan kebutuhan dan aktivitas dalam dunia nyata (Dewing, 2012). 

Penyebaran informasi yang up to date dapat dengan mudah 

menyebar melalui media sosial.  
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3) Sebagai media dalam sosialisasi dan komunikasi anak (O’Keeffe 

and Clarke-Pearson, 2011). 

4) Memperluas kesempatan belajar anak (O’Keeffe and Clarke-

Pearson, 2011). 

5) Meningkatkan kemampuan ekspresi tertulis, bahasa inggris, dan 

kreativitas anak (O’Keeffe and Clarke-Pearson, 2011). 

B) Dampak Negatif 

1) Terisolasi dalam pergaulan sosial (dysfunctional society of loners) 

(Dewing, 2012). 

2) Dampak teman sebaya (peer to peer): melakukan kekerasan online 

(cyberbullying). Melalui media sosial mereka menggunakannya 

untuk mempermalukan teman dan menyebarkan informasi 

permusuhan ke teman. Cyberbullying dapat mengakibatkan 

munculnya depresi, isolasi diri, dan bunuh diri (O’Keeffe and 

Clarke-Pearson, 2011). 

3) Sexting, yaitu tindakan mengirim, menerima, atau meneruskan 

pesan berupa teks, gambar atau video yang mengandung unsur 

pornografi. Sexting dapat mengarah pada tindakan sosial yang tidak 

dikehendaki yaitu berupa dorongan atau paksaan untuk mengajak 

orang lain berbicara tentang seks, melakukan seks, membagikan 

informasi tentang seks. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi 

trauma terhadap seks (O’Keeffe and Clarke-Pearson, 2011). 
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4) Kurangnya kesadaran terkait isu pribadi. Rendahnya kesadaran 

privacy menyebabkan anak menjadi target penipuan dan 

perdagangan anak (O’Keeffe and Clarke-Pearson, 2011). 

5) Kecanduan media sosial pada anak menyebabkan terjadinya depresi 

pada anak, hal ini berawal dari tingginya intensitas penggunaan 

media sosial. Ketergantungan terhadap media sosial dapat 

menyebabkan anak berperilaku negatif pada diri sendiri seperti 

isolasi diri, pengembangan perilaku agresif, pengembangan perilaku 

seksual yang tidak sehat dan perilaku negatif lainnya yang dapat 

merusak diri anak (O’Keeffe and Clarke-Pearson, 2011). 

2.4 Bullying 

2.4.1 Definisi Bullying 

Perilaku bullying merupakan salah satu perilaku maladaptif dan 

merupakan hasil dari kekurangan dalam keterampilan sosial dan pengolahan 

informasi sosial (Volk et al., 2018).  

Bullying menurut Olweus (2013) merupakan tindakan negatif dalam 

waktu cukup panjang dan berulang yang dilakukan oleh satu orang atau 

lebih terhadap orang lain, dimana terjadi ketidakseimbangan kekuatan dan 

korban tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri. 

Menurut The Centers for Disease Control and Prevention, bullying 

adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan oleh remaja lain atau 

kelompok remaja yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan yang 

dapat diamati atau dirasakan dan terjadi berulang beberapa kali (Waseem et 

al., 2017). 
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Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa bullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresif 

yang dilakukan dalam jangka waktu lama dan berulang yang dapat 

menyebabkan orang lain tidak nyaman karena terjadi ketidakseimbangan 

kekuatan. 

2.4.2 Penyebab Bullying 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku bullying menurut 

Astuti (2008) yaitu: 

1) Perbedaan kelas, termasuk perbedaan jenis kelamin, agama, ekonomi, 

dan budaya.  

2) Tradisi senioritas, tradisi yang diwariskan oleh seniornya sering 

dijadikan alasan untuk melakukan bullying, tradisi ini akan terjadi terus-

menerus. 

3) Senioritas, alasan melakukan bullying adalah untuk menunjukkan diri 

atau mencari popularitas, alat untuk balas dendam, dan untuk 

menunjukkan kekuasaan. 

4) Keluarga yang tidak rukun, masalah yang terjadi di dalam keluarga 

dapat menjadi penyebab perilaku bullying seperti: perceraian orang tua, 

komunikasi yang kurang, ketidakharmonisan orang tua, dan masalah 

sosial ekonomi. 

5) Iklim sekolah yang tidak harmonis, peraturan sekolah yang tidak 

ditegakkan, pengawasan guru yang kurang, dan tidak layaknya 

bimbingan etika dari guru dapat menyebabkan terjadinya bullying. 
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6) Karakteristik individu atau kelompok, penyebab perilaku bullying yang 

termasuk dalam karakteristik individu atau kelompok yaitu: rasa ingin 

menjadi penguasa dan mendapatkan popularitas. 

7) Persepsi yang salah atas perilaku korban, korban sering merasa bahwa 

dirinya layak di bully, sehingga tidak ada usaha menghentikan untuk 

menghentikan tindakan tersebut meskipun hal itu terjadi berulang-

ulang. 

2.4.3 Faktor Resiko Bullying 

Menurut Gentile and Bushman (2012) faktor resiko yang 

menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying adalah: 

1) Kecenderungan dalam permusuhan 

Permusuhan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, 

hal itu yng menyebabkan anak merasa dimusuhi dan merasa ingin balas 

dendam atas perlakuan yang diterimanya.  

2) Kurangnya perhatian 

Kurang perhatian dari orang tua menyebabkan anak akan mencari 

perhatian di luar rumah dengan cara menunjukkan kekuatannya dan 

mencari popularitas di luar rumah. 

3) Jenis kelamin 

Jenis kelamin laki-laki menjadi faktor resiko terjadinya bullying 

karena mereka berpikiran bahwa laki-laki harus kuat dan tidak boleh 

dikalahkan, inilah yang menyebabkannya berperilaku agresif. 
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4) Riwayat berkelahi 

Seseorang yang pernah berkelahi akan cenderung mengulangi 

perbuatannya lagi, ini terjadi karena mereka merasa senang saat 

mendapatkan pujian. 

5) Terpapar kekerasan dari media 

Media yang berkembang pesat mempunyai peran besar dalam 

mempengaruhi perilaku seseorang. Adanya televisi, film, games akan 

menjadi percontohan dalam perilaku kekerasan pada anak.  

Menurut Vanderbilt and Augustyn (2010) faktor resiko terjadinya 

perilaku bullying yaitu: 

1) Usia 

Perilaku bullying lebih banyak terjadi pada remaja awal daripada 

remaja akhir. Hal ini disebabkan karena perubahan perkembangan fisik, 

psikologis, dan sosial saat remaja tumbuh yang berfungsi sebagai faktor 

protektif dari perubahan di sekolah (Shaheen et al., 2018). Semakin 

bertambahnya usia maka semakin turun perilaku bullying (Vanderbilt 

and Augustyn, 2010). 

2) Jenis kelamin 

Anak laki-laki memiliki resiko dua kali lipat lebih besar terlibat 

perilaku bullying. Anak laki-laki lebih sering terlibat dalam bullying 

fisik, namun anak perempuan lebih sering terlibat dalam bullying tidak 

langsung (Vanderbilt and Augustyn, 2010). Laki-laki cenderung lebih 

banyak menjadi korban bullying fisik, relasional, verbal, dan cyber 

daripada perempuan (Shaheen et al., 2018). 



37 

 

 

 

3) Faktor resiko sosial 

a) Keluarga 

Konsekuensi yang kurang konsisten, menggunakan disiplin 

yang negatif atau menggunakan hukuman fisik, dan melakukan 

perilaku bullying pada anak mereka. 

b) Komunitas 

Terjadinya kekacauan sosial dan kekerasan komunitas dapat 

menjadi faktor resiko terjadinya bullying. 

c) Masyarakat 

Nilai-nilai yang ada pada masyarakat dapat mempromosikan 

perilaku agresif dan kekerasan sebagai normatif dan metode sosial 

yang tepat dalam resolusi konflik. 

d) Iklim Sekolah 

Pengawasan yang lemah oleh pihak sekolah dan mengabaikan 

perilaku bullying di sekolah dapat meningkatkan kejadian bullying 

di sekolah. Iklim sekolah yang positif dapat mengurangi stres siswa 

dan meningkatkan kinerja akademik. Penyebab bullying terbesar di 

sekolah adalah karena penampilan fisik. Bahasa, budaya, ras, dan 

keyakinan juga menjadi pemicu namun hanya dalam proporsi kecil. 

Kualitas iklim sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja 

akademik siswa, kesejahteraan, serta pengembangan pribadi dan 

sosialnya (Beaudoin and Roberge, 2015). 
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e) Kelompok bystander 

Adanya dukungan melalui penerimaan atau dorongan untuk 

melakukan perilaku bullying. 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa faktor resiko 

yang menyebabkan terjadinya bullying yaitu: kecenderungan dalam 

permusuhan, kurangnya perhatian, jenis kelamin, riwayat berkelahi, 

terpapar kekerasan dari media, usia, keluarga, komunitas, masyarakat, iklim 

sekolah, dan kelompok bystander. 

2.4.4 Bentuk-bentuk Bullying 

Bullying yang terjadi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: 

bullying verbal, fisik, dan relasional (Patchin and Hinduja, 2011). 

1) Bullying Verbal 

Tindakan yang termasuk dalam bentuk bullying verbal yaitu: 

memaki, menghina, memfitnah, memberi julukan yang tidak 

menyenangkan, mempermalukan di depan umum, menuduh, 

menyoraki, menyebarkan gossip negatif, mengejek, memanggil nama 

dan membentak (Waseem et al., 2017). 

2) Bullying Fisik 

Bullying ini merupakan bentuk bullying yang bersifat langsung 

dan terdapat kontak fisik antara pelaku dan korban. Perilaku yang 

termasuk dalam bentuk bullying fisik yaitu memukul, meludahi, 

menampar, menendang, menjewer, mencubit, mendorong, dan ancaman 

fisik yang lain (Waseem et al., 2017). 
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3) Bullying Relasional 

Bullying yang termasuk dalam bullying relasional yaitu bullying 

yang berhubungan dengan semua perilaku yang bersifat merusak 

hubungan dengan orang lain. Tindakan yang termasuk dalam bullying 

ini adalah sengaja mendiamkan seseorang, mengucilkan seseorang, 

penolakan kelompok, pemberian gesture yang tidak menyenangkan 

(memandang sinis, merendahkan, dan penuh ancaman), dan 

menyebarkan gosip tentang korban. 

Menurut Hemphill, Tollit and Herrenkohl (2014) berdasarkan media 

perantaranya bullying dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Traditional Bullying 

Traditional bullying dicirikan dengan adanya tindakan agresif 

secara langsung atau melalui tatap muka antar pelaku dan korban. 

Traditional bullying dapat berupa bullying fisik, verbal, dan psikologis. 

Traditional bullying secara langsung berdampak negatif pada kondisi 

fisik dan psikologis korban bullying. Dampaknya dapat berupa lebam, 

memar, hilangnya rasa percaya diri, penolakan dan isolasi sosial, 

psikosomatik, kekhawatiran, dan ketidakmampuan sosial. 

2) Cyberbullying 

Cyberbullying merupakan tindakan agresif yang menggunakan 

perantara teknologi dalam pelaksanaannya. Cyberbullying dapat berupa 

bullying verbal dan psikologis yang terjadi melalui media sosial, email, 

blog, chatroom, atau instant messaging. Cyberbullying berdampak 

buruk pada kondisi psikologis dan fisik korban.  
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Menurut Fanti and Henric (2015) bentuk bullying ada bermacam-

macam, yaitu:  

1) Fisik 

Bullying fisik melibatkan kekerasan fisik seperti mendorong, 

menendang, atau mengunci dalam suatu ruangan. 

2) Verbal 

Bullying verbal termasuk memangil dengan nama yang jelek dan 

mengejek. 

3) Relasional 

Bullying ini termasuk bullying tidak langsung karena orang atau 

kelompok yang melakukan bullying tidak dapat diidentifikasi. Bullying 

relasional termasuk merusak harga diri, merusak status sosial, atau 

mengucilkan korban dari kelompok yang diinginkan. 

4) Cyberbullying 

Cyberbullying merupakan tindakan agresif yang sengaja 

dilakukan berulang kali oleh individu atau kelompok dengan 

menggunakan perantara komunikasi elektronik selama periode waktu 

tertentu, dimana korban tidak dapat dengan mudah untuk membela diri 

sendiri. Memiliki profil pada media sosial dapat menjadi prediktor kuat 

terhadap cyberbullying terlepas dari seberapa banyak waktu yang 

dihabiskan untuk mengaksesnya. 

5) Cultural-based bullying 

Cultural-based bullying merupakan jenis perilaku yang berbahaya 

karena didasarkan pada perbedaan budaya, agama, bahasa, asal 
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kebangsaan, atau status nasional. Bullying ini lebih sering terjadi pada 

kelas heterogen dibandingkan kelas homogen. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bullying 

dapat berbentuk bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional, dan 

cultural-based bullying. Menurut media perantaranya bullying dibagi 

menjadi dua yaitu traditional bullying dan cyberbullying. 

2.4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bullying 

Perilaku bullying dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari 

faktor personal dan faktor situasional (Anderson and Groves, 2013). Faktor 

personal terdiri dari pola asuh orang tua dan harga diri. faktor situasional 

terdiri dari norma kelompok, sekolah, serta media dan teknologi. 

1. Pola Asuh Orang tua 

Pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk 

kepribadian dan perilaku seorang anak. Orang tua yang menggunakan 

bullying sebagai cara untuk proses belajar pada anak akan membuat 

anak beranggapan bahwa bullying adalah perilaku yang wajar dan dapat 

diterima dalam berinteraksi dengan orang lain. Penelitian yang 

dilakukan (Olweus, 2003) menyebutkan bahwa terdapat hubungan 

antara pola asuh orang tua dengan perilaku agresif pada remaja. 

Pola asuh orang tua yang menerapkan hukuman fisik sebagai 

bentuk disipliner pada anaknya akan mempengaruhi perilaku bullying 

pada anak perempuan. Sedangkan pada anak laki-laki komunikasi 

dengan kedua orang tua dan agresi psikologis orang tua berperan 

langsung dalam perilaku bullying. Anak yang mengalami bullying di 
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rumah melalui penghinaan dan teriakan dapat menjadikannya cemas dan 

rendah diri, selanjutnya dapat meningkatkan resiko menjadi korban 

bullying. Pola asuh orang tua yang kejam seperti memberi hukuman 

fisik dan agresi psikologis akan meningkatkan kerentanan remaja 

melakukan perilaku bullying di sekolah atau perilaku kekerasan lainnya 

pada teman sebayanya. Kurangnya kasih sayang, rendahnya otonomi, 

humor yang buruk dan kontrol perilaku yang besar merupakan pola asuh 

yang mendukung perilaku negatif pada anak (Fanti and Henrich, 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan (Annisa, 2012) anak yang 

melakukan perilaku bullying sebagian besar mendapatkan pola asuh ibu 

jenis otoriter. 

2. Harga Diri 

Harga diri dapat mempengaruhi perilaku bullying, dimana anak 

yang memiliki harga diri rendah akan memandang dirinya sebagai orang 

yang tidak berharga. Rasa tidak berharga itulah yang mencerminkan 

rasa tidak berguna dan tidak mempunyai kemampuan dari segi 

akademik, interaksi sosial, keluarga, dan keadaan fisiknya. Harga diri 

rendah dapat membuat seorang anak merasa tidak mampu menjalin 

hubungan dengan temannya sehingga ia akan menjadi mudah marah dan 

tersinggung. Akibatnya anak akan melakukan perbuatan yang menyakiti 

temannya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fanti and Henrich, 

2015), harga diri dikaitkan dengan peningkatan bullying pada remaja 

yang memiliki narsisme tinggi. Konsep harga diri yang rendah atau 
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indikasi harga diri rendah dengan pandangan diri yang tinggi atau 

narsisme yang tingi dapat berkontribusi dalam perburukan bullying. 

Harga diri yang rendah menjadi salah satu faktor resiko perilaku agresi 

dan perilaku antisosial. Pelaku bullying cenderung memiliki harga diri 

yang lebih tinggi dibandingkan korban bullying.  

3. Norma Kelompok 

Menurut (O’Connell, 2003) norma kelompok dapat membuat 

perilkau bullying dapat diterima sebagai perilaku yang wajar. Anak 

melakukan perilaku bullying adalah salah satu cara agar dapat diterima 

dalam kelompoknya. Jika kelompok melakukan bullying terhadap anak 

lain, maka anak yang tergabung dalam kelompok tersebut akan 

mendukung anggota kelompoknya untuk melakukan bullying. 

Kelompok menggunakan bullying sebagai cara untuk mengajarkan 

norma yang dianut dalam kelompok tersebut pada anak lain yang ingin 

bergabung dalam kelompok tersebut.  

Norma teman sebaya dan persepsi norma teman sebaya 

menunjukkan kecenderungan seseorang akan melakukan suatu tindakan 

atau perilaku untuk menyesuaikan dirinya dengan norma teman sebaya 

yang mereka lihat. Norma ini membantu mereka dalam menentukan 

situasi dan memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan 

dalam kelompok (Perkins, Craig and Perkins, 2011). 

4. Teman Sebaya 

Pergaulan dengan teman sebaya dapat mempengaruhi terjadinya 

bullying, jika anak bergaul dengan teman sebaya yang mempunyai 
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kecenderungan berperilaku agresif maka dapat memperkuat 

pembentukan perilaku bullying pada diri anak. Menurut penelitian 

Vanderbilt and Augustyn (2010) kesulitan dalam berhubungan dengan 

teman sebaya menjadi prediktor kuat terjadinya perilaku agresif. 

Kesulitan berhubungan dengan teman sebaya juga mempengaruhi 

kesulitan pada hubungan di waktu selanjutnya, karena remaja cenderung 

berteman dengan jenis teman yang sama dan menghabiskan lebih 

banyak waktu bersama mereka daripada dengan orang tuanya. Hal 

tersebut juga dapat menyebabkan stres dan perilaku agresif karena 

mereka dapat gagal mendapatkan dukungan sosial dan emosional dari 

teman sebayanya.  

Bullying yang terjadi di sekolah merupakan proses relasional yang 

inheren, bergantung pada dominasi, penaklukan, dan apatisme, semua 

ini dibentuk oleh norma teman sebaya. Kekuatan kelompok sebaya 

berpartisipasi dalam perilaku bullying (Vanderbilt and Augustyn, 2010). 

5. Sekolah 

Budaya sekolah dapat mempengaruhi perilaku bullying. Menurut 

O’Connell (2003), guru dan pihak sekolah yang tidak peduli terhadap 

kekerasan yang dilakukan oleh siswanya dapat meningkatkan perilaku 

bullying di sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan 

bullying. Anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan 

terhadap perilaku mereka untuk mengintimidasi anak yang lainnya. 

Bullying yang berkembang pesat di lingkungan sekolah dapat 

memberikan masukan negatif pada siswanya. Cara memberikan 
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pembelajaran terhadap perilaku bullying sering tidak sesuai, seperti 

hukuman yang tidak membangun sehingga tidak akan mengembangkan 

rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. 

6. Media dan Teknologi 

Media merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

perilaku bullying. Anak yang terekspos bullying melalui media baik 

cetak maupun masa akan cenderung bersikap lebih agresif dan 

menunjukkan sikap kekerasan pada teman sebayanya. Pengaruh media 

terhadap perilaku bullying pada anak yaitu anak yang tereskspos 

kekerasan level tinggi media akan cenderung langsung mempraktikkan 

pada teman sebaya. Anak yang terbiasa melihat kekerasan melalui 

media akan membentuk persepsi bahwa mereka harus melakukan 

kekerasan agar tidak menjadi korban kekerasan (Benitez and Justicia, 

2006). 

Penggunaan internet pada remaja mempengaruhi perilaku 

bullying. Pengawasan yang kurang oleh orang tua terhadap anaknya 

dalam penggunaan internet dan media sosial dapat mempengaruhi 

kesejahteraan remaja dan status sosialnya (Schroeder, Morris and Flack, 

2017). 

Penggunaan media sosial mempunyai dampak negatif, yaitu 

melakukan perilaku beresiko dan cyberbullying. Cyberbullying sendiri 

merupakan salah satu bentuk bullying (Radovic et al., 2017). 

Faktor yang mempengaruhi perilaku bullying menurut Schroeder, 

Morris and Flack (2017) antara lain: 
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1) Narsisme 

Narsisme digambarkan sebagai tindakan arogan dengan tujuan 

untuk membangun dan mempertahankan citra diri yang sempurna. 

Narsis adalah hipersensitif terhadap ancaman terhadap harga diri 

meraka yang akibatnya mengurangi kemampuan mereka untuk 

membangun dukungan sosial dan kepercayaan. Narsisme merupakan 

pengaruh negatif dari citra diri yang hilang, hipersensitivitas 

interpersonal, pengaruh bagaimana seseorang mempersepsikan dan 

menanggapi penolakan sosial dan kritik dalam konteks bullying. 

2) Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional mempengaruhi kehidupan seseorang. 

Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi memiliki 

pemecahan masalah dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk 

mengembangkan hubungan interpersonal yang kuat sehingga dapat 

mengurangi resiko menjadi korban bullying. 

3) Entitlement (Hak) 

Hak merupakan sesuatu yang alami terjadi dan bersifat stabil, 

keyakinan bahwa seseorang tidak hanya pantas mendapat yang terbaik 

tetapi lebih tidak proporsional. Orang tua yang memiliki hak tingi 

cenderung membela hak mereka dan hak anak mereka untuk berperilaku 

egois atau membalas dengan perilaku agresif terhadap perilaku yang 

tidak menguntungkan. 
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4) Sensitivitas Korban 

Sensitivitas korban tidak mencerminkan kepedulian yang tulus 

terhadap keadilan untuk semua tetapi lebih menjadi perhatian pada diri 

sendiri. Seseorang yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi akan 

mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan mempertahankan 

hubungan interpersonal yang dapat dihargai. 

Menurut Schroeder, Morris and Flack (2017) faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku bullying yaitu: 

1) Self Control 

Rendahnya kontrol diri dalam mengatur gratifikasi dan rangsangan 

instan dapat memberikan pengaruh atas perilaku agresif. Pengaruh 

kontrol diri memliki efek yang lebih besar pada cyberbullying 

dibandingkan dengan traditional bullying. 

2) Paparan Kekerasan 

Pengaruh kekerasan berperan penting dalam terjadinya perilaku 

agresif. Anak akan belajar perilaku agresif melalui pemodelan dari film-

film kekerasan yang ada di media. Paparan kekerasan yang ada pada 

media menyebabkan perilaku agresif di dunia nyata. Paparan kekerasan 

ini lebih berpengaruh besar pada cyberbullying karena cyberbullying 

dilakukan melalui media. 

3) Dukungan Sosial 

Faktor psikososial merupakan faktor utama dalam bullying. hal ini 

dapat mengurangi kejadian penggunaan narkoba, partisipasi dalam 
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tindakan kekerasan, dan perilaku beresiko lainnya. Dukungan dari guru, 

orang tua, dan teman dapat mengurangi perilaku kekerasan.  

Berdasarkan dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa faktor yang 

menyebabkan terjadinya perilaku bullying adalah pola asuh orang tua, harga 

diri, norma kelompok, teman sebaya, sekolah, media dan teknologi, 

narsisme, kecerdasan emosional, entitlement (hak), sensitivitas korban, 

kontrol diri, paparan kekerasan, dan dukungan sosial. 

2.4.6 Ciri-ciri Perilaku Bullying 

Ciri ciri perilaku bullying menurut Vanderbilt and Augustyn (2010) 

adalah: 

A) Pelaku 

1) Sering melakukan perkelahian fisik maupun verbal 

2) Memiliki teman yang melakukan bullying pada orang lain 

3) Menunjukkan perilaku agresif 

4) Sering dilaporkan kepada kepala sekolah dan diberi hukuman 

5) Mendapatkan skorsing oleh pihak sekolah atau putus sekolah 

6) Memiliki uang berlebih atau barang-barang baru yang tidak dapat 

dijelaskan 

7) Menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi pada dirinya 

8) Tidak bertanggung jawab atas tindakannya 

9) Kompetitif dan fokus pada reputasi atau popularitasnya 

10) Mungkin melakukan intimidasi pada saudara kandung 

B) Korban 

1) Adanya cedera tanpa ada penjelasan 
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2) Sering kehilangan barang-barang 

3) Munculnya gejala somatik seperti sakit kepala, sakit perut, dan yang 

lainnya 

4) Sering mendapatkan mimpi buruk atau terjadi perubahan pola tidur 

5) Tidak mau pergi ke sekolah 

6) Pergi meninggalkan rumah, melukai diri sendiri, berpikir untuk 

melakukan bunuh diri, atau menyakiti orang lain (Vanderbilt and 

Augustyn, 2010). 

2.4.7 Peran-peran dalam Bullying 

1) Bullies (pelaku) yaitu seseorang yang dikategorikan sebagai pemimpin, 

mempunyai inisiatif, dan terlibat aktif dalam perilaku bullying. Pelaku 

bullying dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a) Pelaku pintar (the clever bully) yaitu mereka yang pandai 

menyamarkan perilakunya. Mereka adalah orang yang popular baik 

secara akademik maupun sosial, serta memiliki kemampuan untuk 

mengatur orang di sekelilingnya untuk melaksanakan perintahnya. 

Karakteristik utamanya yaitu tidak dapat menempatkan dirinya pada 

posisi korban (kurang berempati atau tidak peduli dengan perasaan 

orang lain). 

b) Pelaku tidak pintar (the not so clever bully) merupakan orang yang 

berpikiran jahat dan mempunyai pandangan negatif terhadap dunia. 

Kebanyakan pelaku ini adalah mereka yang gagal dalam sekolah dan 

melampiaskan amarahnya pada orang-orang yang dianggapnya 

lemah. Perilaku bullying yang dilakukan merupakan pelampiasan 
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dari harga diri rendah dan kenyamanan diri yang rendah. Pelaku ini 

mempunyai sedikit teman, tidak berkembang, kehilangan 

popularitas, dan cenderung dikeluarkan dari sekolah. 

c) The bully/victim adalah pelaku bullying dalam suatu situasi namun 

mereka juga merupakan korban pada situasi yang lain. Mereka 

biasanya melakukan bullying terhadap teman yang lebih kecil atau 

lebih muda, namun mereka juga menjadi korban dari perilaku 

bullying yang dilakukan oleh teman sebayanya atau yang lebih tua. 

Pelaku ini mempunyai kecenderungan untuk balas dendam. 

2) Victim (korban) merupakan target tindakan bullying yang dilakukan 

oleh pelaku. Korban bullying adalah individu yang kurang popular 

dibandingkan kelompok pelaku bullying maupun kelompok yang tidak 

terlibat dalam bullying (Olweus, 1993) 

3) Bystander (penonton) merupakan peran penting dalam keberlangsungan 

perilaku bullying, dimana dapat menghentikan atau membuat perilaku 

bullying terus terjadi. Peran bystander dibagi menjadi tiga yaitu: 

a) The sidekicks merupakan orang terdekat dengan pelaku. 

b) Reinforcers yaitu seseorang yang ada saat kejadian bullying terjadi, 

melihat, menertawakan korban, menjadi provokator, dan mengajak 

anak lain untuk melihatnya. 

c) Outsider yaitu orang yang mengetahui terjadinya perilaku bullying, 

tapi tidak melakukan apapun, mereka tidak peduli dengan apa yang 

terjadi (Salmivalli, 2010). 
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4) Defender yaitu orang yang tidak menyukai bullying dan berusaha 

membela serta membantu korban bullying (Olweus, 1993). 

2.4.8 Siklus Bullying  

 

Gambar 2.1 Siklus Bullying (Coloroso, 2009) 

A. Bully (pelaku): memulai bullying dan mengambil bagian aktif 

B. Followers/henchmen (pengikut/henchmen): mengambil peran yang 

aktif tetapi tidak memulai bullying 

C. Supporters, passive bully/bullies (pendukung, pengganggu pasif): 

mendukung bullying namun tidak termasuk bagian aktif 

D. Passive supporters, possible bullies (pendukung pasif, mungkin 

pengganggu): seperti bullying namun tidak terbuka dalam terlibat 
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E. Disengaged onlookers (orang yang tidak terlibat): memperhatikan apa 

yang sedang terjadi namun tidak mengambil sikap apapun atau bersikap 

acuh tak acuh 

F. Possible defender (kemungkinan pembela): tidak menyukai perilaku 

bullying dan berpikir untuk membantu korban bullying namun tidak 

melakukannya 

G. Defenders of the target (pembela sasaran): tidak menyukai perilaku 

bullying dan mencoba membantu target 

H. The target (target): orang yang sedang di bully (korban) (Coloroso, 

2009)  

2.4.9 Karakteristik Pelaku Bullying 

Karakteristik yang sering dimiliki oleh pelaku bullying menurut 

Olweus (2003) yaitu: 

1) Memiliki keinginan untuk mendominasi orang lain 

2) Kurang atau tidak berempati terhadap perasaan orang lain 

3) Hanya peduli dengan keinginannya sendiri 

4) Susah melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain 

5) Tingkah laku cenderung impulsif 

6) Agresif 

7) Intimidatif 

8) Suka memukul 

Menurut (American Association of School Administrator, 2009). 

Karakteristik yang ditemukan pada anak pelaku bullying atau bullies yaitu:  

1) Mempunyai kepribadian manipulatif, impulsif, dan agresif 
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2) Kurangnya rasa empati 

3) Fisik lebih kuat daripada korbannya 

4) Anak mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya 

5) Harga diri tinggi 

6) Menilai positif tindakan kekerasan 

7) Memiliki pencapaian nilai akademik yang rendah 

8) Rasa keterikatan dan tanggung jawab yang kurang terhadap sekolah 

9) Berasal dari lingkungan keluarga yang keras 

10) Mengalamai tanda dan gejala depresi (American Association of School 

Administrator, 2009). 

2.4.10 Karakteristik Korban Bullying 

Karakteristik anak yang menjadi korban bullying menurut American 

Association of School Administrator (2009) yaitu: 

1) Mempunyai harga diri rendah 

2) Ketidakhadiran di sekolah tinggi 

3) Ketakutan saat berangkat dan pulang sekolah 

4) Sering menangis 

5) Terdapat luka memar yang tidak bias dijelaskan apa penyebabnya 

6) Menarik diri dari aktivitas sosial atau suka menyendiri 

7) Kehilangan rasa percaya diri secara bertahap dalam situasi sosial 

8) Sering merasa tidak berdaya 

9) Memperlihatkan adanya tanda dan gejala depresi (American 

Association of School Administrator, 2009). 
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2.4.10 Dampak Bullying 

Perilaku bullying memberikan dampak tidak hanya bagi korban 

namun juga pelakunya. Dapat yang ditimbulkan dapat bersifat dalam 

jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dari perilaku 

bullying yaitu perasaan tidak aman dan terancam, tidak mempunyai 

semangat dalam belajar, tingginya angka ketidakhadiran di sekolah, dan 

penurunan prestasi akademik. Dampak jangka panjang dari perilaku 

bullying adalah menjadi pemicu munculnya perilaku agresif pada saat masa 

dewasa. Perilaku bullying lebih beresiko untuk mengalami depresi, ikut 

dalam perilaku kriminal, kenakalan, penggunaan alkohol (Kwak and Oh, 

2017).  

Perilaku bullying dapat memberikan dampak jangka panjang bagi 

pelaku, korban, dan pelaku/korban. Dampak tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Pelaku 

Pelaku yang mengakui perilakunya memiliki tingkat depresi dan 

tekanan psikologis yang lebih tinggi daripada mereka yang 

menyangkal melakukan bullying. Semua pelaku memiliki sikap negatif 

yang lebih tinggi terhadap sekolah dan bersiko tinggi putus sekolah. 

Pelaku juga cenderung memiliki diagnosa psikiatri kepribadian 

antisosial, penyalahgunaan zat, dan gangguan kecemasan. Pelaku lebih 

bersiko tinggi menggunakan alkohol, obat-obatan terlarang, dan 

merokok. Pelaku yang melakukannya sejak masih anak-anak memiliki 
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resiko empat kali lipat berperilaku kriminal pada masa dewasanya 

(Vanderbilt and Augustyn, 2010). 

b) Korban 

Korban mengalami lebih banyak depresi, keluhan psikosomatis, 

penggunaan obat-obatan terlarang, dan bunuh diri. Konsekuensi jangka 

panjang di masa dewasa yaitu psikosis, depresi harga diri rendah, 

hubungan yang kasar dan kesehatan fisik yang buruk. Diagnosa 

psikiatri yang paling sering yaitu gangguan kecemasan (Vanderbilt and 

Augustyn, 2010).  

c) Pelaku/Korban 

Para pelaku dan juga korban memiliki masalah yang berhubungan 

dengan tingkat depresi, kesepian, penggunaan alkohol, dan 

penggunaan senjata. Kelompok ini memiliki tingkat kecemasan dan 

gangguan kepribadian antisosial yang lebih tinggi. Selain itu kelompok 

ini banyak masalah dengan hubungan teman sebayanya. Pada masa 

dewasanya beresiko tinggi depresi, penggunaan obat terlarang, dan 

psikosis (Vanderbilt and Augustyn, 2010). 

2.4.11 Penanganan Bullying di Sekolah 

Pendekatan sekolah penting untuk mencegah dan mengelola gejala 

perilaku agresif dan bullying di sekolah. Pendekatan yang dapat dilakukan 

antara lain: 

1) Memastikan kesadaran akan masalah bullying di sekolah 

a) Semua guru harus menyadari masalah yang terjadi dan cara efektif 

untuk menyelesaikannya 
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b) Orang tua dan siswa diberitahu untuk dapat kerjasama dengan pihak 

sekolah dalam mengatasi bullying 

c) Siswa harus tahu bahwa akan dikenakan hukuman apabila 

melakukan tindakan bullying 

2) Mengembangkan pendekatan dan strategi untuk memastikan bahwa 

sekolah memerangi kekerasan dan tindakan intimidasi. Strategi yang 

dilakukan oleh sekolah yaitu: 

a) Membuat kebijakan sekolah tentang periilaku dan disiplin 

b) Membangun diskusi antar staf, orang tua, dan siswa 

c) Menjelaskan bahwa bullying merupakan pelanggaran dan tidak 

dapat ditoleransi oleh pihak sekolah 

3) Memperbarui aturan tentang perilaku di sekolah tentang kebijakan 

sekolah untuk melawan perilaku bullying 

4) Menciptakan, mempertahankan, dan mendukung iklim sekolah yang 

kondusif (Majcherova, Hajduova and Andrejkovic, 2014). 

2.4.12 Konsep Kuesioner APRI 

Instrumen perilaku bullying dengan menggunakan Adolescent Peer 

Relations Instrumen (APRI) yang dikembangkan oleh Parada (2000). 

Instrumen ini menjadi skala yang reliabel dan valid untuk pengukuran pada 

remaja. Kuesioner ini terdiri dari 36 item dengan 2 bagian dan 6 skala, 

dimana kuesioner ini tidak mempunyai item favorable dan unfavorable. 3 

skala untuk mengukur bullying (fisik, verbal, dan sosial) dan 3 skala untuk 

mengukur target bullying (fisik, verbal, dan sosial). Setiap skala terdiri dari 

6 item. Semua item diukur menggunakan skala likert. Setiap item memiliki 
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pilihan jawaban dengan skor 1 sampai 6. Skor 1 = tidak pernah, skor 2 = 

kadang-kadang, skor 3 = sekali atau dua kali tiap bulan, skor 4 = sekali per 

mingu, skor 5 = beberapa kali tiap minggu, dan skor 6 = setiap hari. 

Pernyataan dalam kuesioner ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai 

pelaku dan korban. Bagian A pernyataan tentang pelaku bullying dan bagian 

B tentang korban bullying. Bagian A item yang menggambarkan perilaku 

verbal bullying adalah nomor 1, 3, 5, 7, 10, 14. Item yang menggambarkan 

perilaku physical bullying adalah nomor 2, 6, 9, 12, 15, 16. Item yang 

menggambarkan perilaku social bullying adalah nomor 4, 8, 11, 13, 17, 18.  

Bagian B item yang menggambarkan korban verbal bullying adalah nomor 

1, 4, 7, 11, 13, 8. Item yang menggambarkan korban social bullying yaitu 

nomor 3, 6, 9, 12, 14, 17. Item yang menggambarkan korban physical 

bullying adalah nomor 2, 5, 8, 10, 15, 15 (Merle E. Hamburger, Basile and 

Vivolo, 2011). Skor subyek diperoleh dari penjumlahan skor pada setiap 

item. Semakin tinggi total skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

frekuensi perilaku bullying yang dilakukan. Apabila skor pada setiap bagian 

kurang dari sama dengan 18 maka dinyatakan tidak pernah menjadi pelaku 

atau korban bullying, sedangkan bila skor yang diperoleh setiap bagian lebih 

dari 18 maka dinyatakan pernah melakukan bullying atau menjadi korban 

bullying. 

2.5 Teori Keperawatan Menurut Kathryn E. Barnard 

Teori Barnard yang dikembangkan oleh Kathryn E. Barnard berfokus 

pada perkembangan alat pengkajian untuk mengevaluasi, pertumbuhan dan 

perkembangan anak disamping memandang orang tua dan anak sebagai 
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sebuah sistem interaktif. Sistem orang tua dan anak dipengaruhi oleh 

karakteristik individu setiap anggota dan karakteristik individu tersebut 

yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan sistem. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Teori Kathryn E. Barnard 

 

Teori ini dikembangkan lagi dengan menggunakan konsep Child 

Health Assessment Interaction Theory yang mempunyai 3 konsep dasar 

yaitu model The Child Health Assessment Interaction. 

 

Caregiver-Parent Characteristics: 

1. Sensitivity to Cues 

2. Alleviation of Distress 

3. Parent’s Social and Emotional 

4. Growth-Fostering Activities 

5. Cognitive Growth Fostering 

Activities 

Infant Characteristic: 

1. Clarity of Cues 

2. Responsiveness to Caregiver 
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Inter-

action 

 

Gambar 2.3 Model Interaksi Pengkajian Kesehatan Anak Menurut Barnard 

(Diadopsi dari Barnard 1994 dalam (Tommey and Alligood, 2010)) 

Menurut Barnard 1994 dalam (Chesnay and Anderson, 2012) 

menjabarkan perilaku orang tua atau pemberi asuhan dan bayi atau anak 

sebagai berikut: 

1. Perilaku Bayi atau Anak 

Anak atau bayi diwakili oleh lingkaran terkecil dengan 

karakteristik perilaku: 

a. Infant’s Clarity of Cues (Kejelasan Isyarat Bayi) 

Menjalin suatu hubungan interaksi yang seimbang antara 

orang tua dan anak (bayi) diperlukan isyarat yang harus diberikan 

oleh bayi kepada caregiver (orang tua). Isyarat yang diberikan bayi 

dapat mempermudah atau mempersulit orang tua untuk memahami 

Environment

1. People

2. Object

3. Place  

4. Sound

5. Visual

6. Tactil

Child 

1. Temperament

2. Adaptation

3. Sleeping pattern

4. Physical appearance

Mother

1. Psichological Asset

2. Concern

3. Expectation

4. Amount of life changes

5. Parenting style

6. Adaptation skill
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tanda tersebut. Contohnya bayi rewel atau menangis menandakan 

bayi ingin tidur, meminta perhatian, merasa lapar, merasa kenyang, 

dan terjadi perubahan fisik dalam dirinya. 

b. Infant’s Responsiveness Caregiver (Respon Bayi terhadap 

Pengasuh) 

Seorang anak atau bayi juga dapat membaca isyarat yang 

diberikan oleh petugas kesehatan dan orang tua, sehingga anak atau 

bayi dapat memodifikasi kembali perilakunya. Bayi juga akan 

memberikan isyarat balik kepada orang tua sebagai respon dari 

asuhan yang telah diberikan oleh caregiver (orang tua). Adaptasi 

tidak akan terjadi apabila bayi tidak memberikan respon dari isyarat 

yang telah diberikan caregiver. 

2. Perilaku Orang Tua atau Pemberi Asuhan 

Ibu diwakili oleh lingkaran terbesar kedua dengan karakteristik 

perilaku: 

a. Parent sensitivity to the child cues (Rasa Sensitif Orang Tua 

terhadap Isyarat Bayi) 

Orang tua atau pemberi asuhan harus mampu mengenali 

isyarat yang diberikan oleh anak atau bayi. Orang tua juga perlu 

memodifikasi perilakunya agar lebih sensitif dengan adanya isyarat 

yang diberikan oleh bayi. Orang tua yang mempunyai masalah di 

kehidupannya seperti masalah pekerjaan, keuangan, emosional atau 

stres menjadi tidak peka terhadap isyarat bayi. Orang tua yang 

memiliki masalah akan menganggap isyarat bayi sebagai sumber 



61 

 

 

 

stres bagi mereka. Sehingga orang tua harus bisa mengelola 

mekanisme koping atau kontrol diri dengan baik agar dapat 

memahami isyarat yang diberikan oleh bayi. 

b. Parent’s to Alleviate the Insant’s Distress (Kemampuan Orang Tua 

Mengurangi Distres pada Bayi) 

Isyarat yang diberikan bayi merupakan salah satu cara dalam 

membantu orang tua untuk mengenali apa yang sedang terjadi pada 

bayi. Kemampuan orang tua dalam menangani distress pada bayi 

bergantung pada pengetahuan dan kepekaan orang tua. Orang tua 

harus mengetahui tindakan yang tepat untuk mengurangi distress 

sehingga orang tua memiliki pengetahuan yang cukup dalam 

mengangani distres yang terjadi pada anaknya. 

c. Parent Social and Emotional Growth Fostering Activities (Orang 

Tua Membantu Pertumbuhan Sosial dan Emosional) 

Kemampuan orang tua atau pemberi asuhan dalam 

menstimulasi pertumbuhan sosial dan emosional anak memerlukan 

proses adaptasi. Orang tua harus dapat mengenali tingkat 

perkembangan anak sehingga dapat menjalin interaksi yang baik 

antara orang tua dan anak. Orang tua juga harus mampu bermain 

dengan anak, menggunakan ineraksi sosial saat memberikan asuhan, 

dan memberi pujian atas perilaku anak. 
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d. Parent Cognitive Growth Fostering Activities (Orang Tua 

Membantu Perkembangan Kognitif) 

Orang tua harus dapat memahami tingkat perkembangan anak 

agar stimulus yang diberikan sesuai dengan pemahaman anak. 

Pertumbuhan kognitf yang difasilitasi dengan pemberian 

rangsangan dapat membantu meningkatkan tingkat pengertian anak. 

3. Lingkungan 

Lingkungan diwakili oleh lingkungan besar. Lingkungan mengacu 

pada lingkungan ibu dan anak animate serta inanimate. Lingkungan 

animate yaitu perilaku pengasuh dalam memperkenalkan dan 

mengarahkan anak pada dunia luar. Lingkungan inanimate yaitu objek 

yang tersedia yang memungkinkan bagi anak untuk melakukan 

eksplorasi dan manipulasi. Lingkungan sangat dipengaruhi oleh 

sekitarnya seperti budaya, kelompok teman sebaya, serta media dan 

teknologi.  

Ketiga lingkaran berkumpul pada satu titik yang dihasilkan dari 

lingkaran yang tumpang tindih. Daerah ini merupakan interaksi lingkungan, 

anak atau bayi, dan orang tua. Masing-masing mempunyai potensi untuk 

mempengaruhi satu sama lainnya. Karakteristik individu dari tiap anggota 

mempengaruhi sistem orang tua atau pemberi asuhan sehingga terjadi 

modifikasi perilaku adaptasi untuk memenuhi kebutuhan sistem. Teori ini 

menjelaskan tentang bagaimana seorang anak berinteraksi dengan orang tua 

dan lingkungannya. Faktor yang dapat mempengaruhi interaksi orang tua 

yaitu kemampuan psikososial, kesehatan fisik dan mental, usia, dan 
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pendidikan orang tua. Lingkungan juga memiliki peran dalam interaksi 

dengan anak, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi yaitu budaya, 

dukungan sosial, masyarakat, serta media dan teknologi. Lingkungan dapat 

memberikan pengaruh positif maupun negatif. Model Barnard 

menggambarkan bahwa individu tidak hanya mampu memahami 

rangsangan dalam bentuk pendengaran, visual, dan sentuhan namun juga 

mampu menempatkan informasi. Karena kebutuhan utama individu adalah 

keluarga dan cara berinteraksi. Hubungan orang tua dan anak yang berhasil 

merupakan cara preventif dalam perawatan kesehatan yang dapat 

mengindari masalah perilaku selama proses tumbuh kembang anak 

(Chesnay and Anderson, 2012). 

2.6 Keaslian Penelitian  

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian 

No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Judul: Parenting 

styles and 

bullying. The 

mediating role of 

parental 

psychological 

aggression and 

physical 

punishment 

Penulis: Gomez 

Ortiz, Romera and 

Ortega-Ruiz 

Tahun: 2016 

D: Kuantitatif 

S: 2060 siswa SMA di 

Spanyol. 

V: bullying, parenting style, 

disciplinary practices. 

I: Bullying: European 

Bullying Intervention Project 

Questionnaire   (EBIPQ), 

Parenting style: Parenting 

Style Scale for Fathers and 

Mothers of Adolescents, 

Discipline Dimensions 

Inventory (DDI)  

A: SPSS versi 18.0. 

Structural Equation Model 

(SEM) digunakan untuk 

setiap hipotesis. 

1. Terdapat hubungan antara 

pola asuh dan praktik 

disiplin pada kejadian 

bullying di masa remaja 

2. Pola asuh orang tua non 

demokratis dengan 

menggunakan hukuman 

sebagai bentuk disiplin 

dapat meningkatkan 

resiko remaja melakukan 

bullying 

3. Pola asuh orang tua 

memiliki dampak pada 

perilaku agresif terhadap 

teman sebaya pada remaja 

4. Praktik disipliner dengan 

hukuman fisik dan 

psikologis meningkatkan 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

kerentanan remaja untuk 

menjadi pelaku bullying. 

2. Judul: Hubungan 

Antara Pola Asuh 

Ibu dengan 

Perilaku Bullying 

Remaja 

Penulis: Annisa 

Tahun: 2012 

D: kuantitatif 

S: 91 orang siswa-siswi SMK 

kelas XI 

V: pola asuh orang tua, 

bullying 

I: kuesioner yang dibuat oleh 

peneliti yang terdiri dari 3 

bagian bedasarkan variabel 

peneitian yaitu karakteristik 

responden, pola asuh ibu, dan 

perilaku bullying. 

A: analisis univariat 

(mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel) 

dan analisis bivariat 

(menghubungkan antara satu 

variabel independeng dengan 

satu variabel dependen). 

1. Usia yang paling banyak 

terlibat perilaku bullying 

yaitu 16-17 tahun. 

2. Laki-laki lebih banyak 

terlibat perilaku bullying 

daripada perempuan 

3. Pola asuh terbanyak yang 

didapatkan responden 

yaitu otoriter 

4. Sebagian besar responden 

melakukan tindakan 

bullying 

5. Responden yang 

berperilaku bullying 

sebagian besar 

mendapatkan pola asuh 

otoriter 

6. Ada hubungan signifikan 

antara pola asuh ibu 

dengan kejadian bullying. 

3. Judul: The school 

bullying and 

perceived parental 

style in 

adolescents 

Penulis: Ok and 

Aslan, 

Tahun: 2010 

D: kuantitatif 

S: 275 siswa kelas 9, 10, 11, 

dan 12 di 2 sekolah 

menengah. Terdiri dari 135 

perempuan dan 140 laki-laki. 

V: parental style, school 

bullying 

I: Student Relationship 

Attitude Scale, dan 

Parenting Style Scale (PSS)  

A: Person’s Correlation 

1. Adanya korelasi negatif 

yang signifikan antara 

sikap hubungan siswa dan 

pola asuh orang tua 

2. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara perilaku 

bullying dan dimensi 

kontrol ketat dari ibu dan 

ayah  

3. Adanya hubungan 

signifikan antara 

kepercayaan diri dari 

sikap hubungan siswa dan 

dimensi kontrol yang 

ketat dari ibu dan ayah 

4. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara 

kepercayaan diri dan 

dimensi 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

penerimaan/keterlibatan 

ibu dan ayah 

5. Adanya hubungan 

signifikan antara 

penghindaran dari 

bullying dan dimensi 

penerimaan/keterlibatan 

ibu. 

6. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara 

penghindaran dari 

bullying dan dimensi 

kontrol yang ketat dari ibu 

dan ayah. 

4. Judul: Bullying 

and 

victimization: 
Predictive 

role of individual, 

parental, and 

academic 

factors 

Penulis: Atik and 

Guneri 

Tahun: 2013 

D: kuantitatif 

S: 742 siswa kelas VI-VIII di 

ibukota Turki, Ankara 

V: Academic achievement, 

bullying, victimization, locus 

of control, loneliness, 

parenting style, self-esteem 

I: Olweus Bully/Victim 

Questionnaire (OBVQ), 

Locus of Control Scale 

(LOS), Rosenberg Self-

Esteem Scales (RSES), 

Parenting Style Inventory 

(PSI), Loneliness and Social 

Dissatisfaction Scale (LSDS), 

Grade Point Averages 

(GPA). 

A: Multinominal logistic 

regression analysis 

1. Locus of control yang 

lebih tinggi, skor 

pengawasan yang rendah, 
bertambahnya usia, dan 

laki-laki meningkatkan 

resiko menjadi pelaku 

bullying 

2. Locus of control yang 

lebih tinggi, skor 

kesepian yang tinggi dan 

skor penerimaan yang 

rendah meningkatkan 

resiko menjadi korban 

bullying 

3. Skor kesepian yang tinggi 

dan autonomi psikologi 

yang tinggi serta 

rendahnya skor 

penerimaan dan kekuatan 

menjadi faktor yang dapat 

meningkatkan resiko 

menjadi pelaku/korban 

bullying. Nilai akademik 

yang tinggi juga dapat 

mempengaruhi perilaku 

bullying. 

4. Pola asuh orang tua 

berpengaruh terhadap 

perilaku bullying 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

5. Usia dan jenis kelamin 

menjadi prediktor kuat 

untuk menjadi pelaku 

bullying 

5. Judul: Factors 

Affecting 

Jordanian School 

Adolescents' 

Experience of 

Being Bullied 

Penulis: Shaheen 

et al.   

Tahun: 2017 

D: kuantitatif deskriptif cross 

sectional 

S: 

V: karakteristik demografi, 

korban bullying, prestasi 

akademik, status sosial 

ekonomi 

I: Bullying Victimization: The 

Personal Experiences 

Checklist (PECK) , kuesioner 

yang dibuat peneliti tentang 

prestasi akademik dan status 

sosial ekonomi. 

A: Uji korelasi Pearson dan  

ANOVA 

1. Remaja laki-laki lebih 

banyak mengalami 

bullying daripada 

perempuan 

2. Remaja yang berasal dari 

keluarga berpenghasilan 

rendah lebih sering 

mengalami bullying 

daripada yang berasal dari 

keluarga berpenghasilan 

menengah 

3. Sosial ekonomi yang 

rendah menjadi faktor 

resiko yang meningkatkan 

untuk menjadi korban 

bullying 

4. Prestasi akademik tidak 

mempunyai hubungan 

signifikan terhadap 

kejadian sebagai korban 

bullying. 

6. Judul:  

Studi Komparasi 

Perbandingan 

Dampak Media 

Sosial terhadap 

Perilaku Bullying 

Remaja 

Penulis:Arista 

Tahun: 2009 

D: kuantitatif komparatif 

S: sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 254 orang terdiri 

dari 174 siswa di SMKN 2 

dan 80 siswa di SMK YKTB 

Kota Bogor 

V: media sosial, bullying, 

cyberbullying 

I: Kuesioner yang dibuat oleh 

peneliti sendiri tentang 

cyberbullying dan bullying 

A: ANOVA 

1. Terdapat perbandingan 

yang signifikan antara 

dampak media sosial 

terhadap perilaku bullying 

2. Nilai rata-rata dampak 

media sosial pada remaja 

di SMKN 2 lebih besar 

daripada SMK YKTB 

3. Nilai rata-rata perilaku 

cyberbullying pada 

remaja di SMKN 2 lebih 

besar daripada SMK 

YKTB 

7. Judul: Depressed 

adolescents' 

positive and 

D: kualitatif 

S: 23 orang remaja yang 

terdiri dari 18 perempuan dan 

5 laki-laki 

1. Sisi positif penggunaan 

media asosial yaitu: 

hiburan, humor, membuat 

konten kreasi 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

negative use of 

social 

media 

Penulis: Radovic 

et al.  

Tahun: 2017 

V: adolescents, depression, 

social media 

a. I: guide of interview dibuat 

sendiri oleh peneliti tentang 

jenis dan tingkat 

menggunakan sosial media, 

karakteristik penggunaan 

sosial media mengadopsi 
dari Pew research center 

studies on adolescent online 

behavior 

A: ATLAS. versi 7 (Scientific 

Software Decelopment 

GmbH, Berlin) 

2. Sisi negatif penggunaan 

media sosial yaitu: 

berbagi perilaku beresiko, 

cyberbullying, membuat 

perbandingan denominasi 

dengan orang lain 

3. Situs media sosial yang 

sering digunakan remaja 

yaitu: facebook, tumblr, 

twitter, dan instagram 

4. Alasan menggunakan 

media sosial yaitu untuk 

meningkatkan harga diri, 

namun hal itu tidak efektif 

karena media sosial dapat 

mengakibatkan 

cyberbullying. 

8. Judul: The 

relationship 

between Internet 

parenting styles 

and Internet usage 

of children and 

adolescents 

Penulis: Ozgur 

Tahun: 2016 

D: kualitatif dan kuantitatif 

S: sampel penelitian 

kuantitatif berjumlah 1289 

siswa. Jumlah sampel yang 

digunakan pada proses 

pengumpulan data kualitatif 

yaitu 20 orang tua dan 23 

anak. 

V: Parenting style, Internet 

use 

I: kuesioner Internet parental 

style dan Personal 

information.  

A: kualitatif dengan analisis 

konten. Kuantiatif dengan 

chi-square test 

1. Pola asuh orang tua 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

perkembangan anak, hal 

tersebut juga 

mempengaruhi 

penggunaan internet pada 

anak 

2. Hubungan signifikan 

ditunjukkan antara pola 

internet parenting style 

dengan jenis kelamin anak 

dan tingkat pendidikan 

orang tua 

3. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara kenaikan 

kelas dan internet 

parenting style 

4. Hubungan antara internet 

parental style dan jumlah 

anak yang menggunakan 

internet adalah signifikan 

yang artinya penggunaan 

internet berpengaruh 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

dalam internet parental 

style 

9. Judul: Risk of 

Social Media for 

Teens in 

an Urban Setting 

Penulis: Knowles 

et al.  

Tahun: 2014 

D: kualitatif 

S: remaja berusia 13 sampai 

21 tahun. 

V: media sosial, perilaku 

online beresiko, remaja 

I: kuesioner 

A: analisis data yang 

digunakan yaitu SAS. 

1. Hampir semua responden 

(93%) memiliki situs 

media sosial 

2. Sebesar 72% remaja 

mengakses internet 

dengan menggunakan 

smartphone, 39% 

menggunakan komputer 

sekolah, 33% dari 

komputer umum, dan 

30% dari komputer 

pribadi. 

3. Media sosial yang paling 

sering digunakan yaitu 

Facebook (76%) dan 

Twitter (52%). 

4. Sebanyak 67% orang tua 

melihat media sosial 

anaknya dan 59,5% 

berteman dengan anaknya 

di media sosial. 

5. Sebanyak 15,7% orang 

tua mengatakan anaknya 

mengalami bullying di 

media sosial 

6. Sebanyak 20,5 % orang 

tua mengatakan bahwa 

anak mereka mempunyai 

masalah dengan teman 

sebaya yang memposting 

informasi palsu tentang 

anaknya di media sosial 

10. Judul: 

Adolescents’ risky 

online behaviours: 

The influence of 

gender, religion, 

D: kuantitatif 

S: 852 siwa SMP kelas XI di 

Hongkong 

V: agama, pola asuh, perilaku 

online beresiko 

1. Laki-laki cenderung 

terlibat dalam perilaku 

online beresiko yang lebih 

tinggi daripada 

perempuan 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

and parenting 

style 

Penulis: Lau and 

Yuen 

Tahun: 2013 

I: kuesioner yang dibuat 

sendiri oleh peneliti 

A: - 

2. Agama tidak 

mempengaruhi dalam 

perilaku online beresiko 

3. Pola asuh dorongan 

(encouragement) 

berkaitan dengan tindakan 

tidak sah 

4. Pola asuh pemantaun 

(monitoring) berkaitan 

dengan semua perilaku 

online beresiko 

5. Pola asuh jenis izin 

(permission) berkaitan 

dengan internet stickiness 

dan plagiarisme 

6. Adanya korelasi antara 

pola asuh dan perilaku 

internet beresiko 

11. Judul: Pengaruh 

Intensitas 

penggunaan Sosial 

Media dan 

Penerimaan 

Teman Sebaya 

terhadap Perilaku 

Bullying Siswa 

Kelas V Sekolah 

Dasar 

Penulis: Pratiwi 

Tahun: 2017 

D: kuantitatif non 

eksperimental 

S: 152 responden yang duduk 

di kelas V sekolah dasar 

V: intensitas penggunaan 

sosial media, penerimaan 

teman sebaya, perilaku 

bullying 

I: kuesioner yang dibuat oleh 

peneliti sendiri 

A: regresi dan regresi ganda 

dengan menggunakan 

program SPSS. 

1. Sebagian besar responden 

(70,7%) termasuk dalam 

perilaku bullying sedang 

2. Bullying terbanyak yaitu 

bullying verbal (83,67%). 

3. Intensitas penggunaan 

sosial media berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku bullying. 

semakin tinggi intensitas 

penggunaan sosial media 

maka perilaku bullying 

semakin tinggi. 

4. Penerimaan teman sebaya 

berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap 

perilaku bullying. 

Semakin rendah 

penerimaan teman sebaya 

maka perilaku bullying 

semakin tinggi. 

5. Intensitas penggunaan 

sosial media dan 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

penerimaan teman sebaya 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

bullying. semakin tinggi 

intensitas penggunaan 

sosial media dan semakin 

rendah penerimaan teman 

sebaya akan 

menyebabkan perilaku 

bullying semakin tinggi. 

12. Judul: The effect 

of parental style on 

bullying and cyber 

bullying behaviors 

and the mediating 

role of peer 

attachment 

relationships: A 

longitudinal study 

Penulis: Kyriakos 

Charalampousa, 

Constantina 

Demetriou, Loukia 

Trich, Myria 

Ioannou, 

Stelios Georgiou, 

Militsa Nikiforou, 

Panayiotis 

Stavrinides 

Tahun: 2018 

D: kuantitatif 

S: remaja awal berusia 10-15 

tahun yang telah 

menyelesaikan kelas V-VIII 

di Cyprus public elementary 

(seven) dan high school (five), 

V: parental style, bullying, 

cyberbullying, victimization, 

cybervictimization, peer 

attachment 

I: bullying and victimization 

questionnaire (BVQ), 

cybervictimization subscales, 

The Personal Experiences 

Checklist (PECK), Parental 

Authority Questionnaire, 

Inventory of Parent and Peer 

Attachtment (IPPA-R). 

A: Structural Equation 

Modelling (SEM). 

1. Pola asuh orang tua 

menjadi prediktor 

signifikan pada semua 

jenis bullying, baik itu 

traditional bullying 

maupun cyberbullying 

2. Efek pola asuh terhadap 

bentuk intimidasi 

dimediasi oleh hubungan 

keterikatan orang tua 

3. Pola asuh authoritarian 

dan permissive memiliki 

hubungan dengan 

kejadian peer-

attacthment, sedangkan 

authoritative tidak 

berhubungan 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : diteliti 

 : tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan 

Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku Bullying di Sekolah pada Remaja 

Berdasarkan Theory Parent Child Interaction Menurut Kathryn E. Barnard 1994 
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Orang Tua 

1. Pola asuh orang 

tua 

 

2. Psikososial 

3. Keseharan fisik 

dan mental 

4. Kemampuan 

adaptasi 

5. Status ekonomi 

keluarga 

6. Pendidikan 

 

Remaja 

1. Usia  

2. Jenis kelamin 

3. Temperamen 

4. Tipe kepribadian 

5. Psikologis 

6. Penampilan fisik 

Lingkungan 

1. Iklim sekolah 

2. Teman sebaya 

3. Budaya 

 

4. Media sosial 

5. Perilaku Bullying 

Interaksi 
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Penjelasan Kerangka Konseptual 

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana interaksi anak dengan orang 

tua dan lingkungannya. Sistem orang tua dan anak dipengaruhi oleh 

karakteristik individu setiap anggota dan karakteristik individu tersebut 

yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan sistem. Karakteristik remaja, 

orang tua, dan lingkungan, masing-masing mempunyai potensi untuk 

mempengaruhi satu sama lainnya.  

Faktor yang dapat mempengaruhi interaksi orang tua yaitu pola asuh 

orang tua, kemampuan psikososial, kemampuan adaptasi, status ekonomi 

keluarga, dan pendidikan orang tua. Lingkungan memiliki peran dalam 

proses interaksi dengan anak, faktor lingkungan meliputi budaya, dukungan 

sosial, masyarakat, iklim sekolah, teman sebaya, media sosial serta perilaku 

bullying. Lingkungan dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. 

Model Barnard menggambarkan bahwa seseorang tidak hanya mampu 

memahami rangsangan pendengaran, visual, dan sentuhan namun juga 

mampu menempatkan informasi. Kebutuhan utama individu adalah 

keluarga dan cara berinteraksi. 

Remaja memiliki karakteristik: usia, jenis kelamin, wilayah tempat 

tinggal, temperamen, tipe kepribadian, psikologis dan penampilan fisik. 

Hubungan orang tua dan anak yang berhasil adalah cara perawatan 

kesehatan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah 

yang berhubungan dengan perilaku anak saat mereka tumbuh. Salah satu 

contoh perilaku yang dapat muncul yaitu perilaku agresif.  Bullying 

merupakan bentuk dari perilaku agresif. 
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3.2 Hipotesis 

Hipotesis yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah. Hipotesis 

alternatif (Ha/H1) merupakan hipotesis dalam suatu penelitian. Hipotesis ini 

menyatakan adanya suatu hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara dua atau 

lebih variabel dalam suatu penelitian (Nursalam, 2015).  

H1 dalam penelitian “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Pengunaan 

Media Sosial dengan Perilaku Bullying di Sekolah pada Remaja” ini adalah: 

1) Jenis pola asuh orang tua berhubungan signifikan dengan perilaku bullying 

di sekolah pada remaja  

2) Penggunaan media sosial berhubungan signifikan dengan perilaku bullying 

di sekolah pada remaja  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan penelitian yang digunakan 

Rancangan penelitian adalah desain yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dan untuk menguji hipotesis. Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif cross sectional.  Rancangan 

penelitian cross sectional menekankan pada waktu pengukuran, dimana 

penilaian variabel dependen dan independen hanya dalam satu waktu dan 

tidak disertai tindak lanjut (Nursalam, 2015). Penelitian ini menganalisis 

hubungan antara pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial dengan 

perilaku bullying di sekolah pada remaja. Peneliti menilai tentang pola asuh 

orang tua dan penggunaan media sosial pada remaja sebagai variabel 

independen dengan menggunakan instrumen kuesioner. Selanjutnya menilai 

perilaku bullying pada remaja dengan menggunakan kuesioner sebagai 

variabel dependen. 

4.2 Populasi, sampel (kriteria inkulsi, eksklusi), besar sampel (sample size), 

dan teknik pengambilan sampel (sampling) 

4.2.1 Populasi 

Populasi merupakan subyek didalam penelitian yang memiliki kriteria 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti (Nursalam, 2015). Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 29 Surabaya dan SMKN 5 

Surabaya yang berjumlah 3.729 orang. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat digunakan menjadi 

subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2015). Dalam menentukan 

sampel ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. 

1. Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari 

suatu populasi target yang akan diteliti (Nursalam, 2015). Kriteria inklusi 

dalam penelitian ini antara lain: 

1) Remaja usia 13-18 tahun  

2) Bertempat tinggal dengan orang tua 

3) Memiliki media sosial 

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah keadaan yang menyebabkan subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi dihilangkan atau tidak dimasukkan dalam 

penelitian (Nursalam, 2015). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini antara 

lain: 

1) Siswa yang sedang cuti atau tidak masuk sekolah saat penyebaran 

kuesioner  

4.2.3 Besar Sampel (sample size) 

  𝑛 =
𝑁×𝑧2×𝑝×𝑞

 𝑑2(𝑁−1)+𝑧2×𝑝×𝑞
  

𝑛 =
3.749 × (1,96)2×0,5×0,5

0,052×(3.749−1)+(1,96)2×0,5×0,5
  

𝑛 =
3600,5396

10,3304
  

𝑛 = 348,53  
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𝑛 = 349 responden 

Keterangan: 

n = perkiraan besar sampel 

N = perkiraan besar populasi 

z = nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50%  

q = 1 – p (100% - p) 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 

Karena persebaran responden di setiap subpopulasi berbeda maka 

peneliti menggunakan rumus (Nasir, 1988 dalam Pradana, 2015): 

𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
 × 𝑛  

Keterangan: 

ni = Jumlah sampel per sub populasi 

Ni = Total sub populasi 

N = Total populasi 

n = Besarnya sampel 

Berdasarkan perhitungan sampel tiap subpopulasi, maka didapatkan 

jumlah: 

1) SMPN 29 Surabaya 

𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
 × 𝑛  

𝑛𝑖 =  
1021

3749
 × 349  

𝑛𝑖 = 95,04 = 95 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛   
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2) SMKN 5 Surabaya 

𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
 × 𝑛  

𝑛𝑖 =  
2728

3749
 × 349  

𝑛𝑖 = 253,95 = 254 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛  

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel (sampling) 

Teknik pengambilan sampel atau sampling yaitu cara yang digunakan 

dalam pengambilan sampel sehingga memperoleh sampel yang memenuhi 

kriteria dan cocok dari seluruh subyek penelitian (Nursalam, 2015). Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi 

elemen secara acak. 

4.3 Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Menurut Nursalam (2015) variabel merupakan perilaku atau 

karakteristik yang memberi nilai beda terhadap sesuatu baik berupa benda, 

manusia, dan yang lainnya. 

1. Variabel independen 

 Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi nilai 

variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial. 
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2. Variabel dependen 

 Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi atau 

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu perilaku bullying. 

4.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Independen 

Pola asuh 

orang tua 

Merupakan 

cara orang tua 

untuk 

mendidik 

anak-anaknya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

1. Mengukur 

jenis pola 

asuh 

authorita-

rian  

2. Mengukur 

jenis pola 

asuh 

authorita-

tive 

3. Mengukur 

jenis pola 

asuh 

permissive 

Kuesioner 

Parenting 

Style and 

Dimension 

Questionn

aire 

(PSDQ) 

Ordinal Kuesioner 

terdiri dari 32 

pernyataan. 1= 

tidak pernah, 2= 

sesekali, 3= 

kadang-kadang, 

4= sangat 

sering, 5= 

selalu. 

Nilai rata-rata 

tertinggi dari 

masing-masing 

pola  

asuh 

menunjukkan 

pola asuh yang 

diterima 

responden. 

Apabila 

didapatkan nilai 

yang sama maka 

dikategorikan 

sesuai dengan 

jenis pola asuh 

yang memiliki 

nilai yang sama 

tersebut 

(digabungkan) 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Media 

sosial 

Alat 

komunikasi 

yang 

digunakan 

oleh pengguna 

dalam proses 

interaksi 

sosial  

Penggunaan 

media sosial 

yang diukur 

meliputi: 

jenis media 

sosial, dan 

frekuensi 

mengakses 

media sosial. 

Kuesioner Nominal Penilaian 

checklist: 

memilih item 

yang sesuai 

dengan perilaku 

yang dilakukan 

responden. 

Setiap item 

pernyataan 

terdiri dari 

pernyataan 

tertutup. 0 = 

tidak dan 1 =  

ya. 

Variabel Dependen 

Bullying Merupakan 

salah satu 

tindakan 

agresif dari 

seseorang 

yang lebih 

berkuasa, 

dapat 

berbentuk 

kekerasan 

fisik, verbal 

maupun sosial 

yang 

dilakukan 

dengan 

sengaja dan 

dalam periode 

waktu tertentu 

(teratur 

maupun acak) 

1. Mengukur 

perilaku 

responden 

sebagai 

pelaku 

bullying 

2. Mengukur 

perilaku 

responden 

sebagai 

korban 

bullying 

 

Kuisioner 

(Adolesce

nt Peer 

Relations 

Instrument

) 

Ordinal Kuesioner yang 

terdiri dari 36 

item. 

Penilaian 

didasarkan pada 

pilihan jawaban 

yang terdiri dari 

angka 1 – 6. 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-

kadang 

3 = sekali atau 

dua kali tiap 

bulan 

4 = sekali per 

mingu 

5 = beberapa 

kali tiap minggu 

6 = setiap hari. 

Apabila jumlah 

skor ≤18 maka 

tidak pernah 

menjadi pelaku 

atau korban 

bullying, bila 

>18 maka 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

pernah menjadi 

pelaku atau 

korban bullying. 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner 

dipilih karena dapat digunakan untuk memperoleh data yang luas dari 

kelompok atau masyarakat yang mempunyai populasi besar dan tempatnya 

tersebar (Notoatmodjo, 2010). Kuesioner disebarkan secara langsung pada 

siswa SMPN 29 Surabaya dan SMKN 5 Surabaya yang menjadi responden 

penelitian. 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 29 Surabaya dan SMKN 5 

Surabaya. Penelitian dilakukan pada tanggal 6-8 Juni 2018. 

4.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner yaitu peneliti mengumpulkan data secara formal kepada 

subyek penelitian untuk menjawab pertanyaan terstruktur secara tertulis 

(Nursalam, 2015). Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Instrumen pola asuh orang tua dengan menggunakan kuesioner The 

Parenting Style and Dimension Questionnaire (PSDQ) yang dibuat oleh 

Robinson et al. (2001) dengan mengadaptasi dari Parenting Practice 

Questionnaire (PPQ). Alat ukur ini disusun berdasarkan teori parenting 

style dari Baumrind yang bertujuan untuk melihat intensitas munculnya 

perilaku tertentu dari orang tua terhadap anaknya. PSDQ diisi oleh remaja 
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yang menjadi responden, dimana kuesioner ini terdiri dari 32 item 

pernyataan yang tidak mempunyai item favorable dan unfavorable. 

Kuesioner ini rerdapat 3 subskala yang masing-masing mengukur pola 

asuh orang tua authoritative (15 item), authoritarian (12 item) dan 

permissive (5 item). 15 item dalam authoritative terdiri dari tiga subskala 

yaitu: connection, regulation, dan autonomy granting. 12 item dalam 

authoritarian dikelompokkan menjadi tiga subskala yaitu: physical 

coercion, verbal hostility, dan non-reasoning/punitive. 5 item dalam 

permissive meliputi subskala indulgent dimension. Skala kuesioner ini 

menggunakan skala likert. Setiap item memiliki pilihan jawaban dengan 

skor 1 sampai 5. Skor 1 untuk jawaban responden yang memilih tidak 

pernah, skor 2 untuk pilihan jawaban sesekali, skor 3 untuk  kadang-

kadang, skor 4 untuk sangat sering, dan skor 5 untuk selalu. Skala pola 

asuh authoritative terdapat pada pernyataan nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 

14, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 31. Skala pola asuh authoritarian terdapat pada 

pernyataan nomor 2, 4, 6, 10, 13, 16, 19, 23, 26, 28, 30, 32. Skala pola 

asuh permissive terdapat pada pernyataan nomor 8, 15, 17, 20, 24.  Pada 

masing-masing item pernyataan pola asuh orang tua dilakukan skoring 

dengan cara menghitung rata-rata pada setiap jenis pola asuh orang tua. 

Selanjutnya dicari nilai rerata tertinggi dari ketiga jenis pola asuh untuk 

menentukan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Apabila 

didapatkan dua pola asuh yang memiliki nilai tertinggi yang sama maka 

dikategorikan sebagai gabungan antara dua pola asuh tertinggi tersebut 

(Robinson, C. C., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Hart, C. H., 2001). 
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2. Instrumen penggunaan media sosial 

Kuesioner penggunaan media sosial terdiri dari: apakah memiliki akun 

media sosial, apakah menggunakan media sosial setiap hari, dan jenis 

media sosial media yang digunakan. Kuesioner ini terdiri dari pernyataan 

tertutup. Diberi skor 0 jika responden memilih ‘tidak’ dan skor 1 apabila 

memilih ‘ya’. 

3. Instrumen perilaku bullying dengan menggunakan Adolescent Peer 

Relations Instrumen (APRI) yang dikembangkan oleh Parada (2000). 

Instrumen ini menjadi skala yang reliabel dan valid untuk pengukuran 

pada remaja. Kuesioner ini terdiri dari 36 item dengan 2 bagian dan 6 

skala, dimana kuesioner ini tidak mempunyai item favorable dan 

unfavorable. 3 skala untuk mengukur bullying (fisik, verbal, dan sosial) 

dan 3 skala untuk mengukur target bullying (fisik, verbal, dan sosial). 

Setiap skala terdiri dari 6 item. Semua item diukur menggunakan skala 

likert. Setiap item memiliki pilihan jawaban dengan skor 1 sampai 6. Skor 

1 = tidak pernah, skor 2 = kadang-kadang, skor 3 = sekali atau dua kali 

tiap bulan, skor 4 = sekali per mingu, skor 5 = beberapa kali tiap minggu, 

dan skor 6 = setiap hari. Pernyataan dalam kuesioner ini dibagi menjadi 

dua bagian yaitu sebagai pelaku dan korban. Bagian A pernyataan tentang 

pelaku bullying dan bagian B tentang korban bullying. Bagian A item 

yang menggambarkan perilaku verbal bullying adalah nomor 1, 3, 5, 7, 

10, 14. Item yang menggambarkan perilaku physical bullying adalah 

nomor 2, 6, 9, 12, 15, 16. Item yang menggambarkan perilaku social 

bullying adalah nomor 4, 8, 11, 13, 17, 18. Bagian B item yang 
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menggambarkan korban verbal bullying adalah nomor 1,4,7,11,13, 8. 

Item yang menggambarkan korban social bullying yaitu nomor 3, 6, 9, 12, 

14, 17. Item yang menggambarkan korban physical bullying adalah 

nomor 2, 5, 8, 10, 15, 15 (Merle E. Hamburger, Basile and Vivolo, 2011). 

Skor subyek diperoleh dari penjumlahan skor pada setiap item. Semakin 

tinggi total skor yang diperoleh maka semakin tinggi frekuensi perilaku 

bullying yang dilakukan. Apabila skor pada setiap bagian kurang dari 

sama dengan 18 maka dinyatakan tidak pernah menjadi pelaku atau 

korban bullying, sedangkan bila skor yang diperoleh setiap bagian lebih 

dari 18 maka dinyatakan pernah melakukan bullying atau menjadi korban 

bullying. 

4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

1. Peneliti memperoleh surat izin pengambilan data penelitian dari Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga 

2. Peneliti memberikan surat izin penelitian kepada sekolah yang dituju 

(SMPN 29 Surabaya dan SMKN 5 Surabaya) melalui Wakil Kepala 

Sekolah bidang Humas. Selanjutnya peneliti diarahkan kepada guru BK 

(Bimbingan Konseling). 

3. Guru BK memberikan izin dan menentukan waktu penelitian. 

4. Peneliti mencari responden penelitian dengan ditemani oleh seorang siswa 

yang ditunjuk oleh Guru BK. Penelii dibantu oleh dua orang teman dari 

fakultas keperawatan universitas airlangga yang sebelumnya sudah 

diberikan penjelasan mengenai kuesioner penelitian dan prosedur 
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penelitian, sehingga orang tersebut mempunyai persepsi yang sama 

dengan peneliti. 

5. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitian kepada 

responden. Selanjutnya peneliti membagikan kuesioner penelitian. 

6. Peneliti menjelaskan tata cara pengisian kuesioner kepada responden. 

Selanjutnya responden dipersilahkan untuk mengisi kuesioner diberikan 

waktu 15 menit. Selama proses pengisian kuesioner responden 

didampingi oleh peneliti. 

7. Responden yang telah selesai mengisi kuesioner mengumpulkannya 

kepada peneliti. Selanjutnya peneliti memeriksa kembali kelengkapan 

kuesioner yang telah diisi.  

8. Setelah diperiksa peneliti memberikan alat tulis sebagai kompensasi 

penggnti waktu pengisian kuesioner 

9. Kuesioner yang telah terkumpul disimpan oleh peneliti. Selanjutnya 

peneliti memasukkan hasil kuesioner kedalam program komputer untuk 

dilakukan tabulasi data dan analisa data. 

4.8 Cara Analisis Data 

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data masih berupa data 

mentah. Data mentah tersebut perlu diolah untuk menghasilkan informasi 

yang dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Tahapan analisa 

data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Editing 

Editing adalah memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh 

atau dikumpulkan dari responden kemudian dianalisis apakah ada 
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kesalahan dalam pengisian dan kelengkapan data (Notoatmodjo, 2012). 

Pada tahap ini dilakukan: 

1) Pengecekan kelengkapan identitas responden untuk menghindari 

kesalahan dan kekurangan data 

2) Pengecekan kelengkapan data dengan isi instrument 

2. Coding 

Coding adalah pemberian kode tertentu untuk setiap data. Peneliti 

memberikan kode pada tiap kategori pertanyaan untuk setiap kuesioner 

sesuai dengan urutan nomor responden yang berguna untuk memudahkan 

peneliti dalam pengolahan data (Notoatmodjo, 2012). Coding dilakukan 

pada data demografi, pola asuh orang tua, penggunaan media sosial, dan 

perilaku bullying. 

1) Kuesioner penggunaan media sosial: jika responden memilih jawaban 

tidak maka diberi kode “1” dan jika memilih jawaban ya diberi kode 

“2”.  

2) Kuesioner pola asuh orang tua: pernyataan nomor 1 sampai 15 berisi 

tentang pola asuh authoritative, nomor 16 sampai 27 tentang pola asuh 

authoritarian, dan nomor 28 sampai 32 tentang pola asuh permissive. 

Responden yang menjawab tidak pernah diberi skor“1”, sesekali 

diberi skor “2”, kadang-kadang diberi skor “3”, sangat sering diberi 

skor “4”, dan selalu diberi skor “5”. Jumlah rerata dari pola asuh pola 

asuh permissive diberi kode “1”, authoritative diberi kode “2”, dan 

pola asuh authoritarian diberi kode “3”. 
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3) Kuesioner bullying: bagian A tentang pelaku bullying, pernyataan 

nomor 1 sampai 6 menyatakan bullying verbal, 7 sampai 12 bullying 

fisik, dan 13 sampai 18 bullying sosial. Bagian B tentang korban 

bullying, pernyataan nomor 1 sampai 6 bullying verbal, 7 sampai 12 

bullying fisik, dan 13 sampai 18 bullying sosial. Responden yang 

memilih jawaban tidak pernah diberi skor “1”, kadang-kadang diberi 

skor “2”, sekali atau dua kali tiap bulan diberi skor “3”, sekali tiap 

minggu diberi skor “4”, beberapa kali tiap minggu diberi skor “5”, dan 

setiap hari diberi skor ”6”. Hasil penghitungan yang menyatakan 

bukan pelaku bullying diberi kode “1”, pelaku bullying diberi kode 

“2”, bukan korban bullying diberi kode “3”, korban bullying diberi 

kode “4”. 

3. Entry Data/Processing 

Entry adalah memasukkan data hasil penelitian ke dalam tabel 

distribusi frekuensi (Notoadmodjo, 2012). Penelitian ini menggunakan 

program pengolah data pada computer yaitu SPSS for Windows. 

4. Tabulating 

Tabulating adalah melakukan tabulasi data dengan memasukkan 

data yang telah ditulis sesuai dengan pengkodean dalam suatu tabel untuk 

mempermudah entry data (Notoatmodjo, 2012). 

5. Cleaning Data 

Cleaning data adalah pengecekan kembali data yang telah 

dimasukkan ke dalam komputer untuk mengetahui adanya kesalahan yaitu 

dengan cara mengetahui data yang hilang (Notoadmodjo, 2012). 
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Penelitian ini menggunakan uji statistik Chi Square pada software SPSS 

dengan taraf signifikansi 95%. Uji statistik ini bertujuan untuk menganalisa 

adanya hubungan antara variabel dependen dan independen yaitu hubungan 

pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial dengan perilaku bullying di 

sekolah pada remaja. Analisis diatas digunakan untuk mencari hubungan dua 

variabel yang mempunyai data kategorik (Sujarweni, 2014). Apabila nilai α 

<0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan, namun apabila nilai α >0,05 

maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. 
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4.9 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

Populasi: Siswa SMPN 29 Surabaya dan SMKN 5 Surabaya 

Sampel: remaja usia 13-18 tahun 

Besar sampel: 349 responden 

Pengumpulan data: kuesioner 

Variabel Independen 

1. Pola asuh orang tua dengan 

menggunakan Parenting Style 

and Dimension Questionnaire 

(PSDQ) 

2. Penggunaan media sosial dengan 

menggunakan kuesioner 

Variabel Dependen 

Bullying dengan 

menggunakan Adolescent 

Peer Relations Instrument 

(APRI) 

Analisa data 

Menggunakan uji Chi Square 

Teknik sampling: 

Simple Random Sampling 

Penyajian Hasil 
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4.11 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Penelitian ini sudah mendapatkan kelaikan etik dari Komite Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan 

nomor sertifikat 934-KEPK. 

1. Menghargai hak asasi manusia (respect human dignity) 

Peneliti tidak memberi paksaan pada calon responden untuk ikut 

serta dalam penelitian. Responden akan diberikan informed consent 

sebagai tanda persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian. 

Peneliti memberikan penjelasan secara rinci kepada responden sebagai 

subyek penelitian tentang penelitian yang dilaksanakan. Informed consent 

yang diberikan berisi judul penelitian, tujuan penelitian, dan dicantumkan 

bahwa data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Informed consent akan 

ditanda tangani oleh orang tua atau wali karena responden masih dibawah 

umur (Nursalam, 2015). 

2. Manfaat dan resiko 

Prinsip ini termasuk ke dalam aspek manfaat, oleh sebab itu segala 

bentuk penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat pada subyek 

(manusia). Prinsip ini diterapkan dengan tidak menimbulkan kekerasan 

pada subyek penelitian dan tidak menjadikannya sebagai objek 

eksploitasi (Nursalam, 2015). Pada penelitian ini subyek penelitian 

mendapatkan manfaat mengetahui faktor-faktor yang dapat memicu 

perilaku bullying, jenis bullying dan cara pencegahan bullying. Peneliti 

akan memberikan leaflet yang berisi tentang bullying kepada responden. 
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3. Nilai Klinik 

Penelitian hubungan pola asuh orang tua dan penggunaan media 

sosial terhadap perilaku bullying pada remaja masih sedikit dilakukan, 

sebagian besar penelitian yang dilakukan meliputi pola asuh orang tua. 

Pola asuh orang tua yang sesuai dan kontrol dalam penggunaan sosial 

media dapat mengurangi perilaku bullying pada remaja. 

4. Nilai Ilmiah 

Penelitian ini tidak memberikan intervensi pada responden, hanya 

memberikan kuesioner yang diisi oleh responden. Kuesioner terdiri dari 

kuesioner penggunaan media sosial, kuesioner pola asuh orang tua dengan 

menggunakan The Parenting Style and Dimension Questionnaire 

(PSDQ), dan kuesioner bullying dengan menggunakan Adolescent Peer 

Relation Instrument (APRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial 

terhadap perilaku bullying di sekolah pada remaja, sehingga penyebab 

perilaku bullying dapat dikurangi atau dihilangkan. 

5. Keadilan (justice) 

Subyek dalam penelitian ini harus diperlakukan secara adil tanpa 

adanya diskriminasi selama proses penelitian (sebelum penelitian, saat 

penelitian, dan sesudah penelitian) (Nursalam, 2015). Penelitian ini 

memberikan batasan umur yaitu 13-18 tahun. Peneliti memberikan hak 

untuk undur diri dari penelitian bagi setiap responden. 

 

 



91 

 

 

 

6. Kerahasiaan (privacy) 

Subyek mempunyai hak untuk meminta kerahasiaan dari data yang 

telah diberikan. Peneliti tidak berhak menceritakan hal mengenai 

responden yang tidak berhubungan dengan penelitian. Peneliti 

menuliskan kode responden sebagai pengganti nama responden pada data 

demografi responden (anonymity) untuk menjaga kerahasiaan responden 

(Nursalam, 2015). 

7. Bujukan (inducement) 

Peneliti memberikan alat tulis sebagai kompensasi bagi responden 

yang telah mengisi kuesioner hingga selesai sebagai upaya menarik 

perhatian responden dan bentuk terima kasih kepada responden telah 

terlibat dalam penelitian ini. 

4.12 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian merupakan kelemahan atau hambatan yang 

dihadapi oleh peneliti saat melakukan penelitan. Keterbatasan tersebut 

sebagai berikut: 

1. Peneliti tidak secara langsung dapat mengobservasi pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua terhadap responden. Pola asuh hanya 

berdasarkan oleh persepsi responden. 

2. Pengisian kuesioner memungkinkan responden dapat melihat jawaban 

temannya karena luput dari pengawasan peneliti. 

 

 

 



92 

 

 

 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari pengumpulan 

data tentang hubungan pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial dengan 

perilaku bullying di sekolah pada remaja dengan menggunakan kuesioner yang 

disebarkan langsung kepada responden yaitu siswa-siswi SMPN 29 Surabaya dan 

SMKN 5 Surabaya pada tanggal 6-8 Juni 2018. Penyajian hasil penelitian ini 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data demografi responden, dan variabel 

yang diukur. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 29 Surabaya dan SMKN 5 

Surabaya. 

1) SMPN 29 Surabaya 

SMPN 29 Surabaya terletak di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 4 

Surabaya. Lokasi SMP ini tergolong strategis. Sekolah ini juga 

berdampingan dengan beberapa instansi pendidikan baik SMP, SMA, 

maupun perguruan tinggi, serta Rumah Sakit DR. Soetomo dan Rumah 

Sakit Husada Utama. Transportasi menuju sekolah ini tergolong mudah 

karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari jalan raya. SMPN 29 Surabaya 

didirikan pada tanggal 10 Oktober 1986 di Ketintang. Namun pada tahun 

1995 SMPN 29 Surabaya melakukan tukar lahan di daerah Gubeng.  

SMPN 29 Surabaya menerapkan kurikulum 2013. Selain itu juga 

mempunyai ekstrakurikuler seperti: sepak bola, bola voli, basket, futsal, 
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tari, renang, desain grafis, english club, teater, gamelan, pramuka, seni 

music dan band, tenis meja, gulat, tenis meja, kelompok ilmiah remaja, soft 

ball, seni lukis, dan seni baca Al-Qur’an.  

Jumlah siswa di sekolah ini adalah 936 dan guru 42 orang. Fasilitas 

yang dimiliki oleh SMPN 29 Surabaya yaitu: 35 ruang kelas, ruang guru, 

ruang Kepala Sekolah, perpustakaan, aula, laboratorium IPA, laboratorium 

Bahasa, laboratorium Komputer, UKS, ruang media, ruang keterampilan, 

ruang kesenian, mushola, lapangan, kantin sekolah, kamar mandi guru, 

kamar mandi siswa, ruang BK, ruang Koperasi sekolah, ruang pintar, dan 

dapur. 

2) SMKN 5 Surabaya 

SMKN 5 Surabaya terletak di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 

167-169, Mojo, Gubeng, Surabaya. Lokasi sekolah ini tergolong strategis 

karena berada di pinggir jalan raya. Selain itu di depan sekolah juga 

terdapat halte, sehingga transportasi menuju sekolah ini mudah. 

SMKN 5 Surabaya didirikan pada tanggal 22 Mei 1975. Sekolah ini 

awalnya bernama STM Pembangunan Negeri Surabaya, namun pada tahun 

1997 sekolah ini berganti nama menjadi SMKN 5 Surabaya sesuai dengan 

keputusan kementrian pendidikan dan kebudayaan. Sejak berdirinya 

sekolah ini menerapkan masa pendidikan empat tahun. Awal tahun ajaran 

1995/1996 sekolah ini menerapkan kurikulum baru dengan menetapkan 

masa pendidikan 3 tahun, namun pada awal tahun ajaran 2001/2002 

menerapkan kembali masa pendidikan 4 tahun. Masa pendidikan empat 
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tahun terinci sebagai tiga tahun belajar di sekolah dan satu tahun magang 

di industri atau perusahaan. 

Kompetensi keahlian yang ada pada SMKN 5 Surabaya antara lain: 

Kimia Analisis, Kimia Industri, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik 

Permesinan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Audio Video, dan 

Teknik Gambar Bangunan. Selain itu di SMKN 5 Surabaya mempunyai 

program ekstra (nonkurikuler) yaitu bola voli, sepak bola, badminton, 

basket, tenis, futsal, karate keputrian, musik, PMR, pecinta alam, tari, karya 

ilmiah remaja, perakitan sepeda motor Kanzen, dan perakitan mesin. 

Jumlah siswa di SMKN 5 Surabaya yaitu 2728 dan guru 126 orang. 

Sarana prasarana yang ada di sekolah ini yaitu: 50 ruang kelas, 5 

laboratorium, 1 ruang perpustakaan, ruang guru, ruang administrasi, 

koperasi siswa, secretariat OSIS, ruang komite sekolah, ruang BK, ruang 

ISO, musholla, lapangan, tempat parkir, kantin, auditorium, dan wifi area. 
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5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Distribusi data demografi responden penelitian sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Distribusi Data Demografi Responden (Surabaya, Juni 2018) 

Karakteristik f  % 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

176 

173 

 

50,4 

49,6 

Total 349 100 

Usia Responden 

13 tahun 

14 tahun 

15 tahun 

16 tahun 

17 tahun 

18 tahun 

 

31 

57 

28 

69 

62 

102 

 

8,9 

16,3 

8,0 

19,8 

17,8 

29,2 

Total 349 100 

Pendidikan Responden 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

 

95 

254 

 

27,1 

72,8 

Total 349 100 

Wilayah Tempat Tinggal 

Desa 

Kota 

 

- 

349 

 

- 

100 

Total 349 100 

Pendidikan Ayah 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

S2 

 

44 

36 

222 

44 

3 

 

12,6 

10,3 

63,6 

12,6 

9,0 

Total 349 100 

Pendidikan Ibu 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

S2 

 

51 

64 

191 

42 

1 

 

14,6 

18,3 

54,7 

12,0 

0,3 

Total 349 100 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa jenis kelamin responden dalam 

penelitian tersebar merata, yakni 50,4% (176 responden) laki-laki dan 49,6% 

(173 responden) perempuan. Responden paling banyak berusia 18 tahun yaitu 

sejumlah 102 orang atau 29,2%. Pendidikan responden sebagian besar yaitu 
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SMK sebesar 72,8% atau 254 responden. Seluruh responden bertempat 

tinggal di wilayah perkotaan. Pendidikan terakhir ayah responden terbanyak 

yaitu SMA sebanyak 222 responden (63,6%). Pendidikan terakhir ibu 

responden paling banyak yaitu SMA sebanyak 191 responden (54,7%). 

5.1.3 Distribusi Data Variabel yang Diukur 

1. Perilaku Bullying 

Distribusi kategori perilaku bullying di sekolah pada remaja sebagai 

berikut: 

Tabel 5.2 Distribusi Data Perilaku Bullying (Surabaya, Juni 2018) 

Kategori Perilaku Bullying f  % 

Bukan Pelaku dan Korban 

Pelaku 

Korban 

Pelaku dan Korban 

21 

48 

45 

235 

6,0 

13,8 

12,9 

67,3 

Total 349 100 

Tabel 5.2 menunjukkan menunjukkan distribusi data tentang 

perilaku bullying. Sebagian besar responden termasuk dalam kategori 

pelaku dan korban bullying yaitu sebanyak 235 responden (67,3%).  

2. Pola Asuh Orang Tua 

Distribusi kategori perilaku bullying di sekolah pada remaja sebagai 

berikut: 

Tabel 5.3 Distribusi Data Pola Asuh Orang Tua (Surabaya, Juni 2018) 

Kategori Pola Asuh Orang Tua f  % 

Permissive 

Authoritative 

Authoritarian 

42 

141 

166 

12,0 

40,4 

47,6 

Total 349 100 

Tabel 5.3 menjelaskan tentang pola asuh orang tua yang diterima 

oleh responden. Jenis pola asuh orang tua terbanyak yang diterima 
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responden yaitu jenis pola asuh authoritarian sebesar 166 responden 

(47,6%). 

3. Penggunaan Media Sosial 

Distribusi kategori penggunaan media sosial sebagai berikut: 

Tabel 5.4 Distribusi Data Penggunaan Media Sosial (Surabaya, Juni 2018) 

Kategori Penggunaan Media Sosial f  % 

Tidak Aktif 

Aktif 

61 

288 

17,5 

82,5 

Total 349 100 

Tabel 5.4 menjelaskan mengenai penggunaan media sosial pada 

responden. Sebagian besar responden aktif dalam menggunakan media 

sosial, yaitu sebanyak 288 responden (82,5%). 

4. Jenis Media Sosial  

Distribusi jenis media sosial yang digunakan sebagai berikut: 

Tabel 5.5 Distribusi Jenis Media Sosial (Surabaya, Juni 2018) 

Kategori Jenis Media Sosial f  % 

Facebook 

Path 

Snapchat 

YouTube 

Twitter 

Ask Fm 

Line 

BBM 

Instagram 

Pinterest 

WhatsApp 

Google+ 

188 

15 

49 

241 

51 

19 

261 

35 

336 

13 

303 

137 

11,41 

0,91 

2,97 

14,62 

3,09 

1,15 

15,84 

2,12 

20,39 

0,79 

18,39 

8,31 

Total 1648 100 

 

Tabel 5.5 menjelaskan jenis media sosial yang dimiliki oleh 

responden. Sebagian besar responden memiliki lebih dari satu media 

sosial. Jenis media sosial terbanyak yang dimiliki responden yaitu 

Instagram sebanyak 336 responden (20,39%).  
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5. Hubungan Data Demografi dengan Perilaku Bullying 

Distribusi silang hubungan data demografi dengan perilaku bullying di 

sekolah pada remaja sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Distribusi silang hubungan data demografi dengan perilaku 

bullying (Surabaya, Juni 2018) 

Data 

Demografi 

Perilaku Bullying 

Total 
Bukan 

Pelaku 

dan 

Korban 

Pelaku Korban 

Pelaku 

dan 

Korban 

f  % f  % f  % f  % f % 

Usia 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

1 

7 

0 

6 

3 

4 

 

0,3 

2,0 

0,0 

1,7 

0,9 

1,1 

 

5 

8 

6 

4 

10 

15 

 

1,4 

2,3 

1,7 

1,1 

2,9 

4,3 

 

7 

5 

2 

9 

9 

13 

 

2,0 

1,4 

0,6 

2,6 

2,6 

3,7 

 

18 

37 

20 

50 

40 

70 

 

5,2 

10,6 

5,7 

14,3 

11,5 

20,1 

 

31 

57 

28 

69 

62 

102 

 

8,9 

16,3 

8,0 

19,8 

17,8 

29,2 

Total 21 6,0 48 13,8 45 12,9 235 67,3 349 100 

Chi Square x2=0,037 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

7 

14 

 

2,0 

4,0 

 

23 

25 

 

6,6 

7,2 

 

19 

26 

 

5,4 

7,4 

 

127 

108 

 

36,4 

30,9 

 

176 

173 

 

50,4 

49,6 

Total 21 6,0 48 13,8 45 12,9 235 67,3 349 100 

Chi Square x2=0,047 

Pendidikan 

Ayah 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

S2 

 

 

4 

1 

10 

6 

0 

 

 

1,1 

0,3 

2,9 

1,7 

0,0 

 

 

7 

8 

27 

5 

1 

 

 

2,0 

2,3 

7,7 

1,4 

0,3 

 

 

8 

3 

29 

4 

1 

 

 

2,3 

0,9 

8,3 

1,2 

0,3 

 

 

25 

24 

156 

29 

1 

 

 

7,2 

6,9 

44,7 

8,3 

0,3 

 

 

44 

36 

222 

44 

3 

 

 

12,6 

10,3 

63,6 

12,6 

0,9 

Total 21 6,0 48 13,8 45 12,9 235 67,3 349 100 

Chi Square x2=0,023 

Pendidikan 

Ibu 

SD 

SMP 

SMA 

S1 
S2 

 

 

1 

9 

7 

4 
0 

 

 

0,3 

2,6 

2,0 

1,2 
0,0 

 

 

6 

10 

27 

5 
0 

 

 

1,7 

2,9 

7,7 

1,4 
0,0 

 

 

11 

9 

22 

2 
1 

 

 

3,2 

2,6 

6,3 

0,6 
0,3 

 

 

33 

36 

135 

31 
0 

 

 

9,5 

10,3 

38,7 

8,9 
0,0 

 

 

51 

64 

191 

42 
1 

 

 

14,6 

18,3 

54,7 

12,0 
0,3 

Total 21 6,0 48 13,8 45 12,9 235 67,3 349 100 

Chi Square x2=0,013 
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Tabel 5.6 menjelaskan bahwa jumlah responden terbanyak yang 

tergolong bukan pelaku dan korban yaitu usia 14 tahun, jenis kelamin 

perempuan, pendidikan terakhir ayah SMA, dan pendidikan terakhir ibu 

SMP. Responden terbanyak yang tergolong pelaku yaitu usia 18 tahun, 

jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir ayah SMA, dan pendidikan 

terakhir ibu SMA. Responden terbanyak yang tergolong korban yaitu usia 

18 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir ayah SMA, dan 

pendidikan terakhir ibu SMA. Responden terbanyak yang tergolong 

pelaku dan korban yaitu usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan 

terakhir ayah SMA, dan pendidikan terakhir ibu SMA.  

6. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Bulying 

Distribusi silang hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku 

bullying di sekolah pada remaja sebagai berikut: 

Tabel 5.7 Distribusi silang hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku 

bullying (Surabaya, Juni 2018) 

Pola Asuh 

Perilaku Bullying 

Total 
Bukan 

Pelaku 

dan 

Korban 

Pelaku Korban 

Pelaku 

dan 

Korban 

f  % f  % f  % f  % f % 

Permissive 

Authoritative 

Authoritarian 

2 

11 

8 

0,6 

3,2 

2,3 

7 

8 

33 

2,0 

2,3 

9,5 

4 

25 

16 

1,1 

7,2 

4,6 

29 

97 

109 

8,3 

27,3 

31,2 

42 

141 

166 

11,7 

40,4 

47,9 

Total 21 6,0 48 13,8 45 12,9 235 67,3 349 100 

Chi Square x2=0,009 

Tabel 5.7 menjelaskan bahwa jumlah responden terbanyak yang 

tergolong bukan pelaku dan korban mendapatkan pola asuh jenis 

authoritative yaitu 11 responden (3,2%). Jumlah responden terbanyak 

yang termasuk kategori pelaku mendapatkan pola asuh jenis authoritarian 
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yaitu sebanyak 33 responden (9,5%). Jumlah responden terbanyak yang 

menjadi korban bullying mendapatkan pola asuh authoritative yaitu 

sebanyak 25 (7,2%). Jumlah responden terbanyak yang masuk dalam 

kategori sebagai pelaku dan korban bullying mendapatkan pola asuh 

authoritarian sebanyak 109 responden (31,2%). 

Hasil dari analisis statistik hubungan antara perilaku bullying 

dengan pola asuh orang tua berdasarkan uji statistik Chi Square 

didapatkan hasil x2=0,009 dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara perilaku bullying dengan pola asuh orang tua. 

7. Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku Bullying 

Distribusi silang hubungan penggunaan media sosial dengan 

perilaku bullying di sekolah pada remaja sebagai berikut: 

Tabel 5.8 Distribusi silang hubungan perilaku bullying dengan 

penggunaan media sosial (Surabaya, Juni 2018) 

Penggunaan 

Media 

Sosial 

Perilaku Bullying 

Total 
Bukan 

Pelaku 

dan 

Korban 

Pelaku Korban 

Pelaku 

dan 

Korban 

f % f  % f  % f % f % 

Tidak Aktif 

Aktif 

12 

9 

3,4 

2,6 

6 

42 

1,7 

12,0 

13 

32 

3,7 

9,2 

30 

205 

8,6 

58,7 

61 

288 

17,5 

82,5 

Total 21 6,0 48 13,8 45 12,9 235 67,3 349 100 

Chi Square x2=0,000 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa responden terbanyak yang masuk 

dalam kategori bukan pelaku dan korban merupakan pengguna tidak aktif 

media sosial yaitu 12 responden (3,4%). Jumlah responden terbanyak 

yang masuk dalam kategori pelaku bullying merupakan pengguna aktif 

media sosial yaitu sebanyak 42 responden (12,0%). Jumlah responden 

terbanyak yang menjadi korban bullying merupakan pengguna aktif media 
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sosial yaitu 32 responden (12,9%). Jumlah terbanyak dari responden yang 

menjadi pelaku dan korban bullying merupakan pengguna aktif media 

sosial yaitu sebanyak 205 responden (58,7%). 

Hasil dari analisis statistik hubungan antara pelaku bullying dengan 

pengunaan media sosial berdasarkan uji statistic Chi Square didapatkan 

hasil x2=0,000, maka dapat disimpulkan ada hubungan antara pengguaan 

media sosial dan perilaku bullying pada remaja.  

5.2 Pembahasan 

Bagian ini akan membahas tentang hubungan antara pola asuh orang tua 

dan penggunaan media sosial dengan perilaku bullying di sekolah pada 

remaja. 

5.2.1 Perilaku Bullying 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja paling banyak menjadi 

pelaku dan korban bullying. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Erika, 

Pertiwi and Seniwati (2017) remaja dapat memerankan pelaku dan korban 

bullying. Perilaku bullying memungkinkan remaja memiliki peran ganda, 

yaitu sebagai pelaku dan korban. Remaja yang menjadi pelaku dan korban 

bullying awalnya merupakan remaja yang mengalami bullying, selanjutnya 

mereka menemukan cara untuk melakukan bullying. Mereka melakukan 

bullying dengan tujuan untuk balas dendam, keinginan untuk dipuji oleh 

teman, dan untuk mengungkapkan kesenangan (Harris and Petrie, 2003). 

Perilaku bullying dapat berupa bullying verbal, fisik, dan sosial (Parada, 

2000). Hasil penelitian menunjukkan jenis bullying paling banyak terjadi 

yaitu bullying verbal. Bullying verbal terbanyak yang dilakukan yaitu 
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membuat lelucon tentang siswa lain. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh (Erika, Pertiwi and Seniwati, 2017). Responden 

yang terlibat dalam bullying verbal paling banyak berjenis kelamin 

perempuan. Remaja perempuan cenderung terlibat dalam bullying verbal, 

baik sebagai pelaku, korban, maupun pelaku dan korban (Hoertel, Le Strat, 

Lavaud, De & Limosin, 2012). Bentuk bullying verbal cenderung dilakukan 

oleh remaja perempuan daripada laki-laki (Vanderbilt and Augustyn, 2010).  

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya bullying fisik yang terjadi 

pada responden. Bullying fisik yang terjadi paling banyak dilakukan oleh 

pelaku yaitu memukul atau menendang siswa lain dengan keras. Bullying fisik 

yang paling banyak dialami korban yaitu ditabrak oleh siswa lain dengan 

sengaja. Hasil penelitian menunjukkan bullying fisik paling banyak dilakukan 

oleh remaja laki-laki. Bullying fisik cenderung dilakukan oleh remaja laki-laki 

(Vanderbilt & Augustyn, 2010). Remaja laki-laki cenderung melakukan 

bullying fisik karena remaja ingin menunjukkan kekuasan dan kekuatan 

fisiknya. Faktor yang dapat mempengaruhi remaja laki-laki melakukan 

bullying fisik yaitu adanya paparan kekerasan dari game maupun video yang 

mereka lihat (Cerni Obrdalj and Rumboldt, 2008).  

Bullying sosial paling banyak yang dilakukan oleh pelaku yaitu 

menyebarkan gosip tentang seorang siswa. Sedangkan bullying sosial yang 

paling banyak dialami korban yaitu diabaikan oleh siswa lain saat mereka 

bersama temannya. Bullying sosial cenderung dilakukan oleh remaja 

perempuan daripada laki-laki (Vanderbilt and Augustyn, 2010). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin 

dengan perilaku bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 

yang menjadi pelaku dan korban bullying terbanyak berjenis kelamin laki-

laki. Remaja laki-laki memiliki resiko dua kali lipat lebih besar daripada 

perempuan dalam terlibat perilaku bullying (Vanderbilt and Augustyn, 2010). 

Remaja laki-laki cenderung lebih agresif dalam upaya menujukkan kekuatan 

fisik dan harga diri (Cerni Obrdalj and Rumboldt, 2008). Remaja perempuan 

sering merasa dirinya lemah, sehingga mereka sering menjadi korban 

bullying. Remaja perempuan cenderung menjadi korban bullying  

(Nurhamzah, Maureen and Wiguna, 2013) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan 

perilaku bullying. Hasil penelitain menunjukkan bahwa jumlah terbanyak 

responden yang menjadi pelaku dan korban bullying berusia 18 tahun. Usia 

18 tahun merupakan kategori remaja akhir. Individu dapat dikatakan sudah 

mencapai kematangan emosi pada masa remaja pertengahan dan akhir, 

ditandai dengan tidak meledakkan emosinya dihadapan orang lain namun 

menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya 

agar dapat diterima (Hymel & Swearer, 2015). Tidak semua remaja dapat 

mencapai kematangan emosi. Remaja akhir memiliki egosentrisme yang 

tinggi (Wong et al., 2009). Hal tersebut menyebabkan banyak remaja akhir 

yang belum dapat mencapai kematangan emosi dan masih meledakkan 

emosinya dengan melakukan perilaku agresif, salah satunya yaitu bullying. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bullying terbanyak yaitu 

pada remaja pertengahan. Hal ini sesuai dengan penelitian Salmon et al (2018) 
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yaitu remaja pertengahan mayoritas menjadi korban bullying. Remaja 

pertengahan terjadi perubahan psikologis seperti moody, sangat 

memperhatikan penampilan, berusaha mendapatkan teman baru serta bersifat 

selektif dan kompetitif (Wong et al., 2009).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan 

ayah dan ibu dengan perilaku bullying. Latar belakang pendidikan orang tua 

akan mempengaruhi pola pikir orang tua (Hibana, 2002). Pendidikan orang 

tua akan mempengaruhi pola asuh yang diterapkan pada. Semakin tinggi 

pendidikan orang tua maka semakin demokratis pola asuh yang diterapkan 

(Hurlock, 2011). Pola asuh yang terlalu ketat dan kejam akan meningkatkan 

resiko keterlibatan dalam perilaku bullying. Hasil penelitian menunjukkan 

pendidikan orang tua terbanyak responden yaitu SMA. 

5.2.2 Hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku bullying 

Hasil dari analisis uji statistik Chi-Square didapatkan hasil bahwa ada 

hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku bullying di sekolah pada 

remaja. Artinya perilaku bullying seseorang dipengaruhi oleh pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tuanya. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang 

menyebutkan bahwa perilaku bullying dipengaruhi oleh faktor personal salah 

satunya yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua berpengaruh dalam 

membentuk kepribadian dan perilaku anaknya (Anderson and Groves, 2013).  

Perilaku seorang anak bergantung pada perlakuan yang diterapkan oleh 

orang tuanya. Perlakuan yang berbeda akan menghasilkan tingkah laku anak 

yang berbeda pula. Anak yang mendapatkan pola asuh dengan kasih sayang 

dan keterlibatan tinggi akan tumbuh menjadi anak yang mempunyai kontrol 
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diri baik (Martin and Colbert, 1997). Hasil penelitian tentang hubungan 

perilaku bullying dengan pola asuh orang tua menunjukkan bahwa responden 

yang masuk dalam kategori pelaku dan korban bullying paling banyak yaitu 

yang mendapatkan pola asuh jenis authoritarian. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lereya, Samara and Wolke (2013) 

yang menyebutkan bahwa anak yang mendapatkan pola pengasuhan 

maladaptif merupakan prediktor kuat untuk anak menjadi pelaku atau korban 

bullying di sekolah. Semakin tinggi pola asuh otoriter yang diterapkan oleh 

orang tua maka semakin tinggi pula perilaku bullying yang dilakukan anak di 

sekolah (Savi and Soeharto, 2015). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang menjadi pelaku 

bullying paling banyak mendapatkan pola asuh jenis authoritarian. Pola asuh 

orang tua akan berdampak pada perilaku agresif remaja terhadap teman 

sebayanya, salah satu bentuk perilaku agresif tersebut adalah perilaku 

bullying. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan orang tua yang termasuk 

dalam jenis pola asuh authoritarian terbanyak yaitu orang tua memarahi 

anaknya saat mereka tidak patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Hukuman 

fisik dan praktek disiplin yang ketat dari orang tua akan memberikan dampak 

negatif salah satunya yaitu munculnya perilaku agresif pada anak (Gomez 

Ortiz, Romera and Ortega-Ruiz, 2016). Pola asuh orang tua yang kejam dapat 

meningkatkan kerentanan remaja untuk melakukan perilaku bullying di 

sekolah atau perilaku kekerasan dengan teman sebayanya (Fanti and Henrich, 

2015).  
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Pola asuh jenis authoritarian yang terlalu keras dapat menyebabkan 

orang tua dengan sengaja maupun tidak disengaja membuat anak menjadi 

terbiasa dengan perilaku bullying yang terjadi di lingkungannya (Astuti, 

2008). Anak yang terbiasa dengan hukuman fisik dan perilaku agresif akan 

cenderung menjadi pelaku bullying (Olweus, 2003).  

Orang tua yang menerapkan pola asuh jenis authoritarian pada anaknya 

seringkali memberikan hukuman fisik maupun verbal apabila ankanya 

melakukan kesalahan. Hukuman verbal yang diberikan oleh orang tua dapat 

berbentuk kata-kata kasar ataupun penghinaan. Anak yang mengalami 

bullying di rumah seperti penghinaan, teriakan akan dapat menyebabkan anak 

menjadi lebih cemas, kurang percaya diri dan rendah diri, hal tersebut dapat 

meningkatkan resiko anak menjadi korban bullying (Fanti and Henrich, 

2015). Menurut Santrock (2009) korban bullying mempunyai karakteristik 

individu seperti: sulit bergaul, komunikasi yang kurang, dan harga diri rendah. 

Apabila dikaitkan dengan perlakuan orang tua, karakteristik yang ada pada 

korban bullying tersebut karena diakibatkan oleh pola asuh authoritarian 

yang diterapkan secara terus-menerus oleh orang tua (Yazdani and Daryei, 

2016). Anak yang mendapatkan pola asuh jenis authoritarian dapat menjadi 

pelaku maupun korban bullying, sesuai dengan hasil penelitian yang 

ditemukan.  

Pola asuh authoritarian atau otoriter merupakan pola asuh yang 

memiliki tuntutan tinggi dalam mengontrol anak namun kurang responsif 

terhadap hak dan keinginan anak (Baumrind, 1991). Pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua akan mempengaruhi perilaku anaknya. Kurangnya 
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kasih sayang, rendahnya otonomi, dan kontrol perilaku yang tinggi dapat 

mendukung munculnya perilaku negatif pada anak (Fanti and Henrich, 2015).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bukan pelaku dan 

korban bullying serta mendapatkan pola asuh jenis authoritarian terbanyak 

berjenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Annisa (2012) yang menunjukkan bahwa remaja laki-laki lebih banyak 

terlibat dalam perilaku bullying daripada perempuan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang tidak menjadi 

pelaku dan korban bullying paling banyak mendapatkan pola asuh jenis 

authoritative. Pola asuh authoritative merupakan jenis pola asuh dengan 

pendekatan yang rasional dan demokratis. Orang tua akan memberikan 

batasan-batasan namun tetap dengan menghargai pendapat anak (Yazdani and 

Daryei, 2016). Anak yang mendapatkan jenis pola asuh ini akan tumbuh 

menjadi anak yang mempunyai kontrol diri dan percaya diri yang baik, serta 

dapat mengatasi masalah dengan baik (Baumrind, 1991).  

Pola pengasuhan yang positif dan komunikasi yang baik dapat 

menurunkan resiko anak terlibat dalam perilaku bullying (Gomez Ortiz, 

Romera and Ortega-Ruiz, 2016). Pola asuh jenis authoritative menyebabkan 

remaja menjadi lebih berkembang dan memiliki kemampuan menghadapi 

konflik yang terjadi dengan orang lain. Pola asuh jenis ini akan menyebabkan 

anak tidak berperilaku agresif dan anak akan disukai banyak orang (Yazdani 

and Daryei, 2016). Hal tersebut yang menyebabkan anak yang mendapatkan 

pola asuh jenis authoritative memiliki resiko kecil untuk menjadi pelaku 

maupun korban bullying. 
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Hasil penelitian menunjukkan perlakuan orang tua yang termasuk dalam 

jenis pola asuh authoritative terbanyak yaitu orang tua menjelaskan 

perasaannya pada anaknya tentang perilaku baik dan buruk yang dilakukan 

anak. Anak yang mempunyai komunikasi baik dengan orang tua beresiko 

lebih rendah terlibat perilaku bullying. Sesuai dengan teori Barnard, interaksi 

orang tua dan anak yang baik merupakan cara preventif dalam menghindari 

masalah perilaku selama proses tumbuh kembang anak (Chesnay and 

Anderson, 2012). 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan 

pola asuh authoritative masih terlibat dalam perilaku bullying yaitu menjadi 

pelaku dan korban. Jenis kelamin remaja terbanyak dalam ketegori ini yaitu 

perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoertell, Le 

Strat, Lavaud, De, & Limosin (2012) menunjukkan bahwa remaja laki-laki 

maupun perempuan memungkinkan menjadi pelaku maupun korban bullying. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang masuk dalam 

kategori korban bullying terbanyak mendapatkan pola asuh jenis 

authoritative. Faktor penyebab bullying tidak hanya dari pola asuh orang tua, 

namun dapat berasal dari luar. Salah satu faktor dari luar yang dapat 

menyebabkan munculnya perilaku bullying yaitu sekolah. Keluarga dan 

sekolah merupakan dua sistem yang penting dan berpengaruh pada kehidupan 

remaja. Saat anak memasuki sekolah, sekolah tidak hanya mengembangkan 

keterampilan kognitif, namun juga dapat mempengaruhi emosional dan sosial 

(Willis, 2013). Budaya sekolah dapat mempengaruhi perilaku bullying. Guru 

dan pihak sekolah yang tidak peduli dengan kekerasan yang dilakukan oleh 
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siswanya dapat meningkatkan perilaku bullying di sekolah (O’Connell, 2003).  

Penyebab bullying terbesar di sekolah adalah karena penampilan fisik, bahasa, 

budaya, dan keyakinan (Beaudoin and Roberge, 2015). Apabila tidak ada 

peraturan yang ketat dan pengawasan dari pihak sekolah, anak yang 

mendapatkan pola asuh positif dari orang tua pun dapat menjadi korban 

bullying.  Siswa yang menjadi korban bullying seringkali merasa dirinya layak 

untuk di bully, sehingga tidak ada usaha untuk melawan atau menghentikan 

tindakan tersebut (Astuti, 2008). Siswa hanya diam dan tidak melaporkan 

kepada orang tua atau guru, hal itulah yang menyebabkan pembulian terus 

terjadi.  

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan orang tua yang termasuk dalam 

jenis pola asuh permissive terbanyak yaitu orang tua mengancam akan 

memberi hukuman, namun tidak benar-benar melakukannya. Pola asuh 

permissive merupakan pola asuh yang responsif namun tidak menuntut (Bee 

and Boyd, 2006). Anak yang mendapatkan pola asuh ini akan membuat anak 

menjadi susah diatur, suka menentang, dan membangkak orang tuanya. Orang 

tua yang hanya mengancam namun tidak melakukannya menyebabkan remaja 

kurang dapat mengontrol dirinya sendiri. Orang tua tidak mendorong anaknya 

untuk menaati norma, sehingga remaja akan berbuat apapun sesuai keinginan 

mereka, termasuk melakukan perilaku agresif, salah satunya yaitu bullying. 

Pola asuh orang tua menjadi kunci utama anak dalam berperilaku. Setiap 

pola asuh orang tua akan menentukan perilaku anaknya, termasuk pengaruh 

anak dalam melakukan perilaku bullying. Masing-masing pola asuh orang tua 

dapat berpotensi untuk mempengaruhi perilaku bullying pada anak. Pola asuh 
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orang tua permissive yang terlalu percaya pada anak dan memberikan 

kebebasan pada anak tanpa ada batasan dapat menyebabkan anak akan 

melakukan apa saja semaunya. Hal tersebut menjadikan anak kesulitan dalam 

membatasi perilaku agresif mereka, sehingga dapat mengembangkan perilaku 

bullying (Surbakti, 2009). Pola asuh authoritarian yang terlalu mengekang 

anak dan tidak memberikan kebebasan pada anak akan menyebabkan anak 

melampiaskan ketidakpuasannya ke lingkungan sekitarnya berupa perilaku 

bullying (Widyarini, 2009). Pola asuh authoritative yang memberikan 

kebebasan pada anak dengan tetap memberikan peraturan untuk membatasi 

perilakunya juga dapat menyebabkan terjadinya bullying. Apabila anak 

berada di lingkungan yang salah, seperti lingkungan sekolah yang mendukung 

untuk melakukan bullying di sekolah maka anak akan terlibat dalam perilaku 

bullying (Santrock, 2007). 

Jenis pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor pendidikan orang tua 

(Hurlock, 2011). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

pendidikan ayah dan ibu terbanyak dari responden yaitu SMA. Orang tua yang 

mendapatkan pendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih baik 

dalam mengasuh anaknya, sehingga orang tua akan cenderung menerapkan 

pola asuh yang lebih demokratis kepada anaknya. Orang tua yang 

berpendidikan tinggi akan lebih mampu untuk menyesuaikan pola asuh sesuai 

dengan keadaan psikis dan anaknya (Hurlock, 2011). Latar belakang 

pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pola pikir orang tua yang 

selanjutnya berpengaruh pada aspirasi atau harapan terhadap anaknya 
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(Hibana, 2002). Harapan orang tua terhadap perilaku anaknya tersebut yang 

akan mempengaruhi pola asuh yang akan diterapkan kepada anaknya.  

5.2.3 Hubungan penggunaan media sosial dengan perilaku bullying 

Hasil dari analisis uji statistik Chi-Square didapatkan hasil bahwa ada 

hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dengan perilaku 

bullying di sekolah pada remaja. Artinya perilaku bullying seseorang 

dipengaruhi oleh penggunaan media sosial. Hasil penelitian ini didukung oleh 

teori yang menyebutkan bahwa perilaku bullying dipengaruhi oleh faktor 

situasional salah satunya yaitu media dan teknologi (Anderson and Groves, 

2013). Media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan media 

dan teknologi.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Naning  (2017) 

tentang pengaruh intensitas penggunaan sosial media dan penerimaan teman 

sebaya terhadap perilaku bullying, menunjukkan hasil intensitas penggunaan 

sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku bullying. 

Artinya semakin tinggi tingkat penggunaan sosial media maka semakin tinggi 

pula perilaku bullying yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan 

perilaku bullying dengan penggunaan media sosial menunjukkan bahwa 

sebagian responden yang menjadi pelaku bullying merupakan pengguna aktif 

media sosial. Hal tersebut ditunjukkan dari kuesioner tentang penggunaan 

media sosial setiap hari, lebih dari setengah responden menjawab 

menggunakan media sosial setiap hari. Penggunaan media sosial pada remaja 

mempunyai dampak negatif. Dampak negatif yang dapat timbul akibat 
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penggunaan media sosial yaitu perilaku bullying terhadap teman sebaya. 

Penggunaan media sosial yang tinggi dapat menimbulkan kecanduan media 

sosial. Ketergantungan atau kecanduan media sosial dapat mengakibatkan 

depresi pada anak. Depresi ini kemudian mengarah dan berkembang menjadi 

perilaku agresif pada anak (O’Keeffe and Clarke-Pearson, 2011). Masa 

remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami perubahan sosial 

diantaranya yaitu remaja akan lebih memilih bergaul dengan teman sebaya 

(Wong et al., 2009). Remaja akan lebih banyak menghabiskan waktunya 

bersama teman sebayanya, maka depresi yang muncul akibat penggunaan 

media sosial akan disalurkan melalui tindakan agresif pada teman sebayanya.  

Penggunaan media sosial pada remaja berkaitan dengan keinginannya 

untuk meningkatkan harga diri. Penggunaan media sosial pada remaja dapat 

mengakibatkan munculnya perilaku bullying (Radovic et al., 2017). Remaja 

yang menggunakan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan harga 

dirinya, menyebabkan remaja akan memiliki harga diri yang tinggi. Harga diri 

yang tinggi merupakan salah satu ciri-ciri pelaku bullying (Fanti and Henrich, 

2015). 

Media sosial dapat menampilkan konten yang memicu perilaku bullying 

seperti video atau film-film kekerasan. Remaja yang memiliki media sosial 

dapat mengakses konten-konten tersebut baik dengan disengaja maupun tidak 

disengaja. Adanya paparan kekerasan yang ditampilkan pada media sosial 

inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku agresif di dunia nyata 

(Schroeder, Morris and Flack, 2017).  



113 

 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang tidak menjadi pelaku 

dan korban bullying merupakan pengguna tidak aktif media sosial. Anak yang 

menggunakan media sosial tidak setiap hari beresiko kecil untuk terlibat 

dalam perilaku bullying. Anak dapat terhindar dari kecanduan atau 

ketergantungan yang dapat menyebabkan depresi  (O’Keeffe and Clarke-

Pearson, 2011). Sehingga anak juga beresiko kecil untuk menjadi pelaku 

maupun korban bullying. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang aktif menggunakan 

media sosial dapat menjadi bukan pelaku dan korban bullying. Hal ini dapat 

dikarenakan pola asuh paling banyak yang didapatkan responden pada 

kategori ini yaitu authoritative. Remaja dengan pola asuh authoritative 

menjadi lebih berkembang dan memiliki kemampuan menghadapi konflik 

yang terjadi dengan orang lain. Pola asuh jenis ini akan menyebabkan anak 

tidak berperilaku agresif dan anak akan disukai banyak orang (Yazdani and 

Daryei, 2016). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang tidak aktif 

menggunakan media sosial tetapi menjadi pelaku dan korban bullying. Hal 

tersebut dapat dikarenakan karena usia remaja berada pada remaja 

pertengahan, dimana terjadi proses belajar menuju kematangan emosi. 

Remaja yang tidak dapat mencapai kematangan emosi dengan baik dapat 

menimbulkan perilaku agresif (Hymel & Swearer, 2015). Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian (Salmon, Turner, Taillieu, Fortier, & Afifi, 2018) 

yang menunjukkan hasil mayoritas remaja pertengahan menjadi korban 

bullying. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis media sosial yang paling 

banyak digunakan responden yaitu Instagram. Instagram merupakan salah 

satu aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk mengambil 

foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke jejaring sosial. 

Instagram memiliki fitur yang unik yaitu memotong foto menjadi bentuk 

persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid.  

Selain itu instagram juga menyediakan filter yang dapat digunakan oleh 

penggunanya untuk menyunting foto. Hal tersebut membuat remaja tertarik 

untuk menggunakan aplikasi tersebut, karena mereka merasa kamera yang ada 

pada gadget nya tidak sia-sia, dengan adanya apikasi instagram (Salamoon, 

2013). Selain memposting foto, pengguna juga dapat memposting video pada 

aplikasi ini. Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan 

aplikasi instagram yaitu adanya rasa percaya dan puas atas fitur yang 

disediakan (Pratiwi, 2016). 

Aplikasi Instagram memunginkan penggunanya untuk membagikan 

foto atau video di berbagai platform (twitter, facebook), tidak hanya pada 

instagram saja. Pengguna juga dapat menandai atau menyebutkan pengguna 

lain dalam unggahannya. Jaringan instagram bersifat asimetris, artinya 

apabila pengguna A mengikuti B, maka B tidak perlu mengikuti A kembali. 

Pengguna dapat dengan bebas melihat foto dan video terbaru dari semua 

teman mereka, maupun dari yang bukan menjadi teman mereka. Instagram 

juga menyediakan kolom komentar, sehingga pengguna dapat dengan bebas 

memberikan komentar pada foto dan video yang mereka lihat (Hu, 

Manikonda and Kambhampati, 2016). 
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Fitur-fitur yang disediakan oleh Instagram dapat diakses bebas oleh 

penggunanya, pengguna dapat secara bebas melihat foto maupun video yang 

ada di Instagram. Pengguna yang masih remaja belum sepenuhnya memiliki 

kematangan dalam mengambil keputusan. Remaja akan memandang, melihat, 

dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan hanya dari sudut pandang 

mereka sendiri (Hurlock, 2000). Adanya foto atau video yang menampilkan 

kekerasan dan komentar-komentar yang bersifat bullying pada Instagram, 

dapat menyebabkan meningkatnya perilaku bullying pada remaja (Schroeder, 

Morris and Flack, 2017). 

Penggunaan internet yang berisiko merupakan salah satu faktor yang 

dapat menyebabkan terjadinya perilaku bullying. Aktivitas internet yang 

beresiko seperti berbagi informasi atau foto pribadi dan menambahkan orang 

asing sebagai teman dalam media sosial dapat memungkinkan seseorang 

menjadi korban bullying (Dhir and Khalil, 2017). 

Penggunaan internet pada anak dapat mempengaruhi perkembangan 

sosial dan kognitifnya. Anak-anak masih memerlukan bimbingan dalam 

penggunaan internet dalam kehidupannya (Dhir and Khalil, 2017). 

Penggunaan media sosial pada anak dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang 

tua dalam penggunaan internet. Pola asuh penggunaan internet berkaitan erat 

dengan perkembangan anak dan berdampak signifikan terhadap penggunaan 

internet pada anak. Pola asuh penggunaan internet bertujuan untuk mengubah 

remaja menjadi produktif, memiliki pengetahuan yang luas, mudah bergaul, 

dan dapat dipercaya. Orang tua menggunakan pola asuh melalui komunikasi, 

mendorong anak untuk mengeksplorasi kemampuannya, dan memonitor 
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penggunaan internet anaknya (Dhir and Khalil, 2017). Oleh karena itu 

penggunaan media sosial pada anak dipengaruhi oleh pengasuhan orang tua. 

Anak yang mendapatkan pengasuhan internet yang baik akan terhindar dari 

kecanduan dalam menggunakan media sosial sehingga dapat mencegah 

munculnya perilaku agresif pada anak. 

Perilaku bullying yang terjadi di kalangan remaja memiliki dampak bagi 

pelaku maupun korbannya. Anak yang mengalami bullying dapat terlihat 

mampu mengatasinya, namun sebenarnya anak masih bergulat dengan inner 

distress dalam diri mereka. Anak dengan pengalaman seperti ini apabila tidak 

mendapatkan pengananan akan tumbuh menjadi remaja yang secara perilaku 

terlihat kuat dan normal, namun secara psikologis dia merupakan remaja yang 

rentan (Zucker et al, 2003). Dampak jangka panjang yang muncul bagi korban 

bullying yaitu psikosis, depresi, harga diri rendah, serta kesehatan fisik yang 

buruk (Vanderbilt and Augustyn, 2010). 

Perilaku bullying tidak hanya berdampak bagi korban, namun pada 

terjadi juga pelaku. Pelaku yang mengakui perilaku bullying yang dilakukan 

mempunyai tingkat depresi lebih tinggi daripada yang menyangkal 

melakukannya. Anak yang melakukan perilaku bullying sejak kecil memiliki 

resiko lebih besar untuk berperilaku kriminal pada masa dewasanya 

(Vanderbilt and Augustyn, 2010). Anak yang melakukan bullying rentan akan 

penggunaan alcohol, terlibat kenakalan remaja, serta mengalami depresi 

(Milson & Galoo, 2010). 

 

 



117 

 

 

 

BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

1. Pola asuh orang tua mempengaruhi perilaku anak. Pola asuh authoritarian 

dengan memarahi anak saat melakukan kesalahan dapat meningkatkan 

resiko anak terlibat dalam perilaku bullying. 

2. Remaja telah menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, 

meskipun belum mencukupi batas usia minimal untuk memiliki akun 

media sosial. 

3. Remaja dalam perilaku bullying mungkin dapat masuk dalam kategori 

pelaku dan korban bullying. Bullying verbal berupa membuat lelucon 

tentang seseorang merupakan bentuk bullying terbanyak yang dilakukan. 

4. Pola asuh orang tua mempengaruhi perilaku bullying di sekolah pada 

remaja. Pola asuh orang tua jenis authoritarian dimana orang tua tidak 

memberikan kebebasan, mempunyai tuntutan tinggi serta menekankan 

hukuman fisik menyebabkan anak beresiko terlibat dalam perilaku 

bullying.  

5. Penggunaan media sosial mempengaruhi perilaku bullying di sekolah 

pada remaja. Pengguna aktif media sosial dapat menyebabkan remaja 

kecanduan media sosial yang dapat mengakibatkan depresi dan 

munculnya perilaku bullying.  
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6.2 Saran 

1. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam 

mengembangkan materi untuk mencegah terjadinya perilaku bullying di 

sekolah. 

2. Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai bahan untuk sosialisasi 

pada siswa dan orang tua mengenai perilaku bullying. 

3. Ilmu Keperawatan 

Perawat anak dan komunitas dapat berperan sebagai edukator tentang 

perilaku bullying sebagai upaya tindakan preventif untuk mencegah 

adanya dampak negatif dari perilaku bullying sehingga perkembangan 

anak dapat berjalan dengan optimal. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menambah 

wawasan tentang pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial 

dengan perilaku bullying di sekolah pada remaja. Peneliti selanjutnya 

disarankan untuk mengeksplorasi dampak yang ditimbulkan dari perilaku 

bullying baik sebagai pelaku maupun korban serta faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku bullying di sekolah. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Izin Penggunaan Parenting Style and Dimension Questionnaire 
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Lampiran 2. Izin Penggunaan Adolescent Peer Relations Instrument (APRI) 
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Lampiran 3. Lembar Penjelasan Penelitian bagi Responden Penelitian 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Judul Penelitian : Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Penggunaan Media  

Sosial dengan Perilaku Bullying di Sekolah pada Remaja 

Tujuan 

Tujuan umum 

Menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial 

dengan perilaku bullying di sekolah pada remaja berdasarkan teori Parent Child 

Interaction menurut Kathryn E. Barnard. 

Tujuan khusus 

1. Menganalisis jenis pola asuh orang tua pada remaja 

2. Menganalisis penggunaan media sosial pada remaja 

3. Menganalisis perilaku bullying pada remaja di sekolah 

4. Menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku bullying di 

sekolah pada remaja  

5. Menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dengan perilaku 

bullying di sekolah pada remaja 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengumpulan data dalam satu waktu 

tanpa memberikan perlakuan pada responden. Penelitian ini responden akan 

menjawab beberapa pertanyaan mengenai pola asuh orang tua, penggunaan media 

sosial, dan bullying. 

Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan 

tentang pola asuh orang tua dan penggunaan media sosial dengan perilaku bullying 

di sekolah. Responden akan menerima leaflet tentang bullying. 
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Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian ini. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

mempunyai hak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak 

yang merugikan bagi responden. 

Adanya insentif untuk subyek 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan alat tulis sebagai 

kompensasi telah mengisi kuesioner penelitian. 

Informasi tambahan 

Responden penelitian dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini dengan menghubungi peneliti: 

Ayu Tria Kartika Putri 

Telp : 085733035774 

Email: ayutriakartikaputri@gmail.com 

       Surabaya,                   2018 

Yang mendapat penjelasan,     Yang memberi penjelasan, 

 

                                                     Ayu Tria Kartika Putri 

Saksi, 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden 

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

PENELITIAN  

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku orang tua atau wali murid dari: 

Nama  : …………………………………………………………………….. 

Umur  : ………… tahun 

Alamat  : …………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………….. 

No. Tlp/Hp : …………………………………………………………………….. 

menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA *) menjadi peserta/responden 

penelitian yang akan dilakukan oleh Ayu Tria Kartika Putri, mahasiswi Program 

Studi S1 Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, 

yang berjudul: 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku 

Bullying di Sekolah pada Remaja”. 

Kode **) :  

*) coret yang tidak perlu 

**) diisi oleh peneliti 

 

 

 

Surabaya,                 2018 

      Peneliti       Orang Tua/Wali                         Responden 

 

 

(Ayu Tria K. P.)     (……………….)          (………………) 
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Lampiran 5. Kuesioner Penelitian 

 

 

Dengan Hormat,  

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

dan Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku Bullying di Sekolah pada Remaja. 

Saya sangat mengharapkan saudara/i memberikan jawaban yang sejujurnya dan 

sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh saudara/i. 

Saya Ayu Tria Kartika Putri, mahasiswi Universitas Airlangga, Fakultas 

Keperawatan, semester akhir. Setiap jawaban yang saudara/i berikan merupakan 

bantuan yang tak ternilai harganya bagi penelitian ini. Atas perhatian dan 

bantuannya saya ucapkan terima kasih. 

A.  Data Diri Responden 

1. Kode Responden : 

2. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan  (coret yang tidak perlu) 

3. Usia : __ tahun 

4. 
Jenjang Pendidikan 

 

 

5. 
Wilayah tempat 

tinggal 
Desa                                    Kota 

7. 
Pendidikan terakhir 

orang tua 

Ayah : 

 

Ibu    : 

 

 

8. 
Nomor yang bisa 

dihubungi 
: 

 

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI HUBUNGAN 

POLA ASUH ORANG TUA DAN PENGGUNAAN 

MEDIA SOSIAL DENGAN PERILAKU BULLYING DI 

SEKOLAH PADA REMAJA 

SMP/MTS SMA/MA/SMK 

    Tidak Sekolah    SD        SMP 

     SMA               S1/S2/S3 

      Tidak Sekolah    SD        SMP 

     SMA               S1/S2/S3  
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Kueisoner Penggunaan Media Sosial 

Isilah pertanyaan dibawah ini dengan memberi (√) pada kotak pilihan jawaban 

yang sesuai dengan perilaku anda! 

1. Apakah anda mempunyai media sosial? 

Ya      Tidak 

2. Apakah anda setiap hari menggunakan media sosial? 

Ya      Tidak 

3. Apa saja media sosial yang anda gunakan? (Anda dapat memilih lebih dari 1) 

Facebook    Twitter   Instagram 

Path    Ask fm   Pinterest 

Snapchat    Line   Whatsapp 

YouTube    BBM   Google + 
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Kuesioner PSDQ (Parenting Style and Dimension Questionnaire) 

Isilah tabel dibawah ini dengan memberi tanda ( √ ) pada kolom yang sesuai 

dengan persepsi dan perilaku anda! 

Keterangan: 

TP = Tidak pernah   SK = Sesekali  K = Kadang-kadang 

SS = Sangat Sering   S    = Selalu 

No. Pernyataan TP SK K SS S 

1. Kedua orang tua saya tanggap/responsif terhadap 

perasaan dan kebutuhan saya 

     

2. Kedua orang tua saya mempertimbangkan 

keinginan saya sebelum meminta saya 

melakukan sesuatu 

     

3. Kedua orang tua saya menjelaskan kepada saya 

bagaimana perasaannya tentang perilaku baik 

dan buruk saya 

     

4. Kedua orang tua saya mendorong saya untuk 

berbicara tentang masalah saya 

     

5. Kedua orang tua saya mendorong saya untuk 

bebas mengekspresikan diri bahkan ketika saya 

tidak setuju dengan mereka 

     

6. Kedua orang tua saya selalu memberikan 

penjelasan tentang aturan yang dibuatnya 

     

7. Kedua orang tua saya memberi penghiburan dan 

pengertian ketika saya marah 

     

8. Kedua orang tua saya memberikan pujian saat 

saya berperilaku baik. 

     

9. Kedua orang tua saya mempertimbangkan 

pilihan saya dalam membuat rencana untuk 

keluarga 

     

10. Kedua orang tua saya menunjukkan rasa hormat 

terhadap pendapat saya dengan mendorong saya 

untuk mengekspresikannya 

     

11. Kedua orang tua saya mengizinkan saya memberi 

saran untuk aturan keluarga 

     

12. Kedua orang tua saya memberi saya alasan 

mengapa aturannya harus dipatuhi 

     

13. Kedua orang tua saya memiliki waktu yang 

cukup untuk bersama dengan saya 

     

14. Kedua orang tua saya membantu saya untuk 

memahami dampak perilaku saya dengan 

mendorong saya untuk berbicara tentang 

konsekuensi dari tindakan yang saya lakukan 
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15. Kedua orang tua saya menjelaskan konsekuensi 

dari perilaku saya 

     

16. Kedua orang tua saya menggunakan hukuman 

fisik sebagai cara untuk mendisiplinkan saya 

     

17. Ketika saya bertanya mengapa saya harus 

melakukan sesuatu, orang tua saya berkata 

“karena saya adalah orang tua kamu, dan saya 

ingin kamu melakukan itu” 

     

18. Kedua orang tua saya memarahi saya ketika saya 

tidak patuh 

     

19. Kedua orang tua saya menghukum saya dengan 

mengambil hak saya (melarang melihat TV, 

bermain), disertai dengan memberi sedikit 

penjelasan 

     

20. Kedua orang tua saya berteriak atau membentak 

ketika saya berbuat salah 

     

21. Kedua orang tua saya emosi meledak-ledak saat 

saya melakukan kesalahan 

     

22. Kedua orang tua saya menangkap saya ketika 

saya sedang tidak taat 

     

23. Kedua orang tua saya memarahi atau mengkritik 

saya untuk membuat saya menjadi lebih baik 

     

24. Kedua orang tua saya menggunakan ancaman 

sebagai hukuman dengan sedikit atau tanpa 

pembenaran 

     

25. Kedua orang tua saya menghukum saya dengan 

menempatkan saya di suatu tempat sendirian 

(mengurung) disertai dengan memberi sedikit 

penjelasan 

     

26. Kedua orang tua saya memarahi atau mengkritik 

saya ketika perilaku saya tidak memenuhi 

harapan mereka 

     

27. Kedua orang tua saya menampar saya ketika saya 

berperilaku menyimpang 

     

28. Kedua orang tua saya merasa sulit untuk 

mendisiplinkan saya 

     

29. Kedua orang tua saya bersikap pasrah saat saya 

membuat keributan 

     

30. Kedua orang tua saya lebih sering mengancam 

saya dengan hukuman daripada benar-benar 

memberikannya 

     

31. Kedua orang tua saya mengancam akan memberi 

hukuman kepada saya namun tidak benar-benar 
melakukannya 

     

32. Kedua orang tua saya memanjakan saya      
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Kuesioner APRI (Adolescent Peer Relations Instrument) 

Isilah tabel dibawah ini dengan memberi tanda ( √ ) pada kolom yang sesuai 

dengan persepsi dan perilaku anda! 

Keterangan: 

TP = tidak pernah   K = kadang-kadang 

SB = sekali atau dua kali tiap bulan SM = sekali tiap minggu 

BM = beberapa kali tiap minggu S = setiap hari 

No. Pernyataan TP K SB SM BM S 

Dalam satu tahun terakhir ini, di sekolah saya … 

1. Menggoda siswa lain dengan mengatakan 

hal-hal yang buruk kepada siswa tersebut 
      

2. Membuat komentar kasar pada siswa lain       

3. Membuat lelucon tentang seorang siswa       

4. Mengumpat kepada seorang siswa       

5. Mengatakan hal-hal tentang penampilan 

mereka yang tidak mereka sukai 
      

6. Mengolok-olok seorang siswa degan 

memanggil mereka dengan suatu sebutan 
      

7. Memukul atau menendang siswa lain 

dengan keras 

      

8. Menjatuhkan siswa lain dengan sengaja 

saat mereka lewat 
      

9. Berkelahi secara fisik dengan siswa lain 

hanya karena mereka tidak suka dengan 

siswa tersebut 

      

10. Menampar atau memukul seorang siswa       

11. Melempar sesuatu kepada siswa lain yang 

bertujuan untuk memukul mereka 

      

12. Mengancam secara fisik dengan melukai 

atau menyakiti siswa lain 

      

13. Membuat teman-teman saya melawan 

balik seorang siswa 

      

14. Memberitahu teman-teman saya hal-hal 

tentang seorang siswa untuk membuat 

siswa itu berada dalam masalah 

      

15. Mengajak siswa lain untuk mulai 

menyebarkan gosip tentang seorang siswa 
      

16. Membuat siswa lain untuk mengabaikan 

seorang siswa 
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17. Membiarkan mereka keluar dari aktivitas 

atau permainan dengan sengaja 
      

18. Membuat seorang siswa menjauh dengan 

memberi pandangan yang kejam kepada 

mereka 

      

Dalam satu tahun terakhir di sekolah … 

1. Saya pernah diejek oleh siswa lain       

2. Seorang siswa mengatakan hal kasar 

kepada saya 
      

3. Siswa lain pernah membuat lelucon 

tentang saya 
      

4. Siswa lain mengatakan sesuatu tentang 

penampilan yang tidak saya sukai 
      

5. Saya pernah diejek oleh siswa lain dengan 

kata-kata yang buruk 
      

6. Saya pernah dipanggil dengan nama yang 

tidak saya sukai 
      

7. Saya pernah didorong atau ditendang oleh 

siswa lain 
      

8. Saya pernah dipukul atau ditendang 

dengan keras 
      

9. Siswa lain pernah dengan sengaja 

menabrak saya saat mereka berjalan 
      

10. Barang milik saya dirusak dengan sengaja       

11. Sesuatu dilemparkan dengan tujuan untuk 

memukul saya 
      

12. Saya diancam secara fisik atau dirugikan       

13. Seorang siswa tidak akan berteman 

dengan saya karena orang-orang tidak 

menyukai saya 

      

14. Seorang siswa mengabaikan saya ketika 

mereka bersama teman-teman mereka 
      

15. Seorang siswa menyuruh teman-teman 

mereka untuk berbalik melawan saya 
      

16. Saya tidak diundang ke tempat siswa lain 

karena orang lain tidak menyukai saya 
      

17. Seorang siswa menyuruh siswa lain untuk 

memulai gosip tentang saya 
      

18. Saya pernah dikeluarkan dari suatu 

aktivitas permainan dengan sengaja 
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Lampiran 6. Lembar Etik 
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Lampiran 7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Hasil Uji Validitas Parenting Style and Dimension Questionnaire (PSDQ) 

Item Pertanyaan R Hitung R tabel 5% (20) Keterangan 

1 0,771 0,444 Valid 

2 0,830 0,444 Valid 

3 0,771 0,444 Valid 

4 0,746 0,444 Valid 

5 0,755 0,444 Valid 

6 0,746 0,444 Valid 

7 0,742 0,444 Valid 

8 0,842 0,444 Valid 

9 0,866 0,444 Valid 

10 0,623 0,444 Valid 

11 0,411 0,444 Tidak Valid 

12 0,644 0,444 Valid 

13 0,616 0,444 Valid 

14 0,382 0,444 Tidak Valid 

15 0,719 0,444 Valid 

16 0,746 0,444 Valid 

17 0,742 0,444 Valid 

18 0,830 0,444 Valid 

19 0,866 0,444 Valid 

20 0,623 0,444 Valid 

21 0,771 0,444 Valid 

22 0,824 0,444 Valid 

23 0,616 0,444 Valid 

24 0,382 0,444 Tidak Valid 

25 0,719 0,444 Valid 

26 0,746 0,444 Valid 

27 0,742 0,444 Valid 

28 0,567 0,444 Valid 

29 0,866 0,444 Valid 

30 0,808 0,444 Valid 

31 0,616 0,444 Valid 

32 0,824 0,444 Valid 

2. Reliabilitas PSDQ (Pola Asuh Orang Tua) 
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3. Validitas Adolescent Peer Relations Instrument (Bullying) 

Item Pertanyaan R Hitung R tabel 5% (20) Keterangan 

1 0,539 0,444 Valid 

2 0,561 0,444 Valid 

3 0,566 0,444 Valid 

4 0,508 0,444 Valid 

5 0,523 0,444 Valid 

6 0,627 0,444 Valid 

7 0,494 0,444 Valid 

8 0,642 0,444 Valid 

9 0,647 0,444 Valid 

10 0,523 0,444 Valid 

11 0,539 0,444 Valid 

12 0,475 0,444 Valid 

13 0,494 0,444 Valid 

14 0,523 0,444 Valid 

15 0,646 0,444 Valid 

16 0,566 0,444 Valid 

17 0,523 0,444 Valid 

18 0,561 0,444 Valid 

19 0,647 0,444 Valid 

20 0,508 0,444 Valid 

21 0,622 0,444 Valid 

22 0,475 0,444 Valid 

23 0,627 0,444 Valid 

24 0,571 0,444 Valid 

25 0,646 0,444 Valid 

26 0,523 0,444 Valid 

27 0,523 0,444 Valid 

28 0,642 0,444 Valid 

29 0,744 0,444 Valid 

30 0,523 0,444 Valid 

31 0,402 0,444 Tidak Valid 

32 0,566 0,444 Valid 

33 0,647 0,444 Valid 

34 0,523 0,444 Valid 

35 0,523 0,444 Valid 

36 0,851 0,444 Valid 

4. Reliabilitas APRI (Bullying) 
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Lampiran 8. Surat Permohonan Pengambilan Data 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Data 

1. Data Demografi Responden 

 

 



144 

 

 

 

 
2. Pola Asuh Orang Tua 

 
3. Penggunaan Media Sosial 

 
Distribusi Jenis Media Sosial 

Kategori Jenis Media Sosial f % 

Facebook 

Path 

Snapchat 

YouTube 

Twitter 

Ask Fm 

Line 

BBM 

Instagram 

Pinterest 

WhatsApp 

Google+ 

188 

15 

49 

241 

51 

19 

261 

35 

336 

13 

303 

137 

11,41 

0,91 

2,97 

14,62 

3,09 

1,15 

15,84 

2,12 

20,39 

0,79 

18,39 

8,31 

Total 1648 100 
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4. Perilaku Bullying 

 
 

5. Hubungan Data Demografi dengan Perilaku Bullying 

a. Hubungan usia dengan perilaku bullying 

 
 

b. Hubungan jenis kelamin dengan perilaku bullying 
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c. Hubungan pendidikan ayah dengan perilaku bullying 

 
d. Hubungan pendidikan ibu dengan perilaku bullying 

 
 

6. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Bullying 
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7. Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku Bullying 
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