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Abstrak 

        Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk megetahui hubungan pola asuh terhadap 
perilaku bullying pada remaja kelas XI SMA PGRI 4 Jakarta. Populasi dalam penelitian ini 

siswa/i SMA PGRI 4 jakarta, dimana adalah remaja . reponden penelitian ini berjumlah 104 

responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah simple random sampling . 
Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Bivariate 

Correlation dalam program SPSS 22.0 For windows.. Dari penelitian ini maka disimpulkan 

adanya hubungan yang negatif antara pola asuh orang tua terhadap prilaku bullying di SMA 

PGRI 4 Jakarta. Artinya semakin buruk pola pengasuhan yang diberikan orang tua maka 
semalim tinggi peluang terjadinya prilaku bullying di SMA PGRI 4 Jakarta.   

Kata Kunci :  Pola Asuh, Prilaku Bullying , Remaja.

Pendahuluan 

Remaja adalah seorang individu yang 

baru beranjak selangkah dewasa dan 

baru mengenal mana yang benar dan 

mana yang salah, mengenal lawan 

jenis, memahami peran dalam dunia 

sosial, menerima jati diri apa yang telah 

dianugerahkan Allah SWT pada 

dirinya, dan mampu mengembangkan 

seluruh potensi yang ada dalam diri 

individu. Remaja saat ini dituntut harus 

siap dan mampu dalam menghadapi 

tantangan kehidupan dan pergaulan. ). 

Masa remaja menurut Hurlock (1997) 

diartikan sebagai suatu masa transisi 

atau  peralihan, yaitu periode dimana 

individu secara fisik maupun psikis 

berubah dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa (dalam Jannah, 2017) 

dalam masa ini teardapat banyak sekali 

hal-hal yang dilalui oleh remaja salah 

satunya adalah munculnya berbagai 

prilaku beresiko. Prilaku beresiko ini 

berhubungan dengan morbiditas 



dan moralitas yang diantaranya adalah 

bunuh diri, pembunuhan, penggunan 

narkoba, penyakit menular seksual dan 

bullying. (Ferrin, 2019). Fenomena 

bullying telah lama menjadi bagian dari 

dinamika sekolah. Bullying sering 

disebut juga sebagai peer victimization 

dan hazing, yaitu usaha untuk 

menyakiti secara psikologis ataupun 

fisik terhadap seseorang/ sekelompok 

orang yang lebih ‘lemah’, oleh 

seseorang/sekelompok orang yang 

lebih ‘kuat’ (Hoover, dkk; 2003 dalam 

Ningrum & Soeharto, 2015)). 

       Bullying sendiri adalah perilaku 

berulang yang melukai dan mengancam 

kesehatan satu/ lebih individu, yang 

terjadi melalui banyak cara, misalnya, 

kata-kata melukai, ancaman dan 

perilaku intimidasi baik verbal, 

nonverbal maupun fisik ( Krahe, 2005). 

Rigby (2002) mendefinisikan bullying 

sebagai penekanan atau penindasan 

berulang-ulang, secara psikologis atau 

fisik terhadap seseorang yang memiliki 

kekuatan atau kekuasaan yang kurang 

oleh orang atau kelompok orang yang 

lebih kuat.( dalam Saifullah, 2016). 

Terdapat beberapa faktor yang 

mempengauhi terjadinya bullying, 

salah satunya adalah keluarga, dalam 

hal ini adalah pola asuh orangtua, 

menurut Tumon (2014) yaitu faktor 

keluarga, faktor sekolah, faktor teman 

sebaya (dalam B.K, Alriyanto, 2015)). 

       Menurut Darling dan Steinberg 

(1993) gaya pengasuhan atau pola asuh 

didefinisikan sebagai sekumpulan sikap 

terhadap anak yang dikomunikasikan 

kepada anak dan menciptakan suasana 

emosional dalam mana perilaku-

perilaku orang tua diekspresikan. 

Baumrind (dalam Yusuf, 2012: 51) 

mendefinisikan pola asuh sebagai pola 

sikap atau perlakuan orangtua terhadap 

remaja yang masing-masing 

mempunyai pengaruh tersendiri 

terhadap perilaku remaja antara lain 

terhadap kompetensi emosional, sosial, 

dan intelektual. Menurut Baumrind 

(dalam Yusuf, 2012: 51) terdapat tiga 

pola asuh orangtua terhadap remaja 

dimana masing-masing memiliki 

kontribusi yang penting dalam 

pembentukan karakter anak. Pola asuh 

tersebut yaitu authoritative, 



authoritarian dan permissive (dalam 

Fellasari & Lestari, 2017)). Fenomena 

bullying dapat kita temukan dimana 

saja salah satunya di lingkungan 

sekolah.

Metode  

Langkah awal penilitan ini 

dimulai, penelitian ini diangkat 

berdasarkan dengan pengalaman yang 

penulis rasakan ketika bersekolah dan 

pengamatan yang di lakukan peneliti di 

SMA PGRI 4 Cipayung, Jakarta Timur. 

Kemudian setelah menemukan 

fenomena, penulis mendatangi SMA 

PGRI 4 Cipayung Jakarta Timur, untuk 

melakukan penyebaran kuesioner 

melalui google form kepada 30 orang 

untuk uji coba, selanjutnya peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada 104 

sampel. Setelah 3 hari kuesioner di 

sebar, data terkumpul dengan lengkap. 

Selanjutnya penulis melakukan skoring 

penelitian setiap variabel. Kemuadian 

penulis melakukan komputasi untuk 

mencari hungan antara variabel 

bullying dan Pola Asuh Orangtua 

menggunakan program SPSS (Statical 

Program For Social Science) versi 20.0 

for windows. Peneliti menggunakan 

tekhnik simple random sampling. 

       simple random sampling adalah 

metode penarikan dari sebuah populasi 

atau semesta dengan cara tertentu 

sehingga setiap anggota populasi atau 

semesta tadi memiliki peluang yang 

sama untuk terpilih atau terambil. 

Berdasarkan populasi(N) siswa kelas 

XI SMA PGRI 4 seluruh angkatan 

terdapat 142 siswa maka menurut tabel 

Krecjie-Morgan sampel(n)  yang akan 

di ambil yaitu sebayanyak 104 siswa. 

Setelah itu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas, untuk uji validitas adalah 

dengan membandingkan nilai rit 

dengan r kriteria yang telah ditetapkan 

yaitu nilai corrected item-total 

correlation  lebih besar dari 0.3, 

kemudian item – item yang tidak valid 

(gugur) dihilangkan (Kuncono, 2016, p 

19). Dalam melakukan uji validitas, 

penulis menggunakan program SPSS 

(Statical Program For Social Science) 

versi 20.0 for windows. Sedangkan 

reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Alpha Cronbach, 

yang hasilnya didapatkan dengan 



menggunakan bantuan program SPSS 

(Statical Program For Social Science) 

versi 20.0 for windows .   setelah 

dilakukannya uji validitas dan 

reliabilitas maka  dalam skala bullying 

diperoleh reliabilitas sebesar 0,930. 

Berdasarkan angka tersebut maka 

reliabilitas skala bullying tergolong 

sangat reliabel. Sedangkan dalam skala 

pola asuh  diperoleh reliabilitas sebesar 

0,808. Berdasarkan angka tersebut 

maka reliabilitas skala bullying 

tergolong reliabel. Hal ini berdasarkan 

pada kaidah reliabilitas menurut 

Guilford.  

Hasil  

       penulis menggunakan analisis data 

Bivariate Correlation untuk menguji 

hubungan antara satu variabel 

independen dengan satu variabel 

dependen (Kuncono, 2016, p.53). 

Pengujian hubungan satu variabel 

independen dengan satu variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah 

sebagaimana yang tertera pada H0 

nomor satu  (Kuncono, 2016, p.55). 

Korelasi bivariant antara  Pola Asuh  

dengan Prilaku Buillying diperoleh 

koefesien korelasi (r) -0, 195 dengan p 

= 0.047. Hal ini berarti bahwa hipotesis 

nihil (H0) yang berbunyi, “Tidak 

adanya hubungan antara pola asuh 

terhadap prilaku bullying pada remaja 

SMA PGRI 4 Cipayung Jakarta 

Timur”, ditolak. Sedangkan hipotesis 

alternatif (Ha) yang berbunyi “Adanya 

hubungan antara pola asuh terhadap 

prilaku bullying pada remaja SMA 

PGRI 4 Cipayung Jakarta Timur”, 

diterima. 

        Berdasarkan dari uji normalitas 

yang dilakukan terhadap skala 

bullying diperoleh nilai p sebesar =  

0.034 (p < 0.05), dan skala pola asuh 

diperoleh nilai p sebesar 0.000 (p < 

0.05).        Peneliti juga menggunakan 

komputasi hasil penelitian ke dalam 

SPSS (Statical Program For Social 

Science) versi 20.0 for windows 

dengan menggunakan metode One-

Simple Kolmogorov-Smirnov  untuk 

mengetahui jenis pola asuh yang 

digunakan dalam lingkungan SMA 

PGRI 4 Jakarta dan memperoleh data 

pola asuh 104 orang responden dan 

tercantum dalam lampiran. Pola asuh 

tersebut di kelompokan ke dalam 



kategori dan merangkum datanya 

dalam benntuk persentas, yaitu 33,6 

%  termasuk dalam pola asuh otoriter, 

31,7 % termasuk kedalam demokratis, 

18,3 % termasuk dalam pola asuh 

permisi, serta terdapat 16,3 % yang 

tidak terklasikasi kedalam salah satu 

jenis pola asuh. 

        Selanjutnya dilakukan uji regeri 

dummy untuk mengetahui pola asuh 

yang yang dapat menimbulkan prilaku 

bullying. Hasil analisis regresi 

dummy  menunjukan bahwa pola asuh 

otoriter memiliki kontribusi lebih 

dominan dengan t temuan -3,307. 

Artinya semakin tinggi pola asuh 

otoriter maka semakin tinngi prilaku 

bullying, begitupun sebaliknya 

Pembahasan  

        Dalam penelitian ini, hipotesis 

pertama yaitu adanya hubungan 

antara hubungan pola asuh terhadap 

prilaku bullying pada remaja kelas XI 

SMA PGRI 4 Cipayung Jakarta 

Timur. 

        Responden memiliki rentang 

usia 16 hingga 18 tahun. Rentang usia 

responden terbanyak adalah usia 17 

tahun, yaitu sebesar 90,3%, 

sedangkan rentang usia paling sedikit 

adalah 16 tahun, yaitu sebesar 3,8%. 

       Prilaku bullying yang terjadi 

dalam lingkungan remaja SMA PGRI 

4 Cipayung Jakarta Timur termasuk 

dalam kategori rendah, bullying yang 

mendominasi adalah bullying 

psikologis seperti mendiamkan, 

menatap dengan tatapan sinis, dan 

menjauhi. 

       Pola asuh orangtua yang tedapat 

pada remaja kelas XI SMA PGRI 4 

Cipayung Jakarta Timur di dominasi 

oleh pola asuh otoriter yaitu 33,6 %  

termasuk dalam pola asuh otoriter, 

31,7 % termasuk kedalam demokratis, 

18,3 % termasuk dalam pola asuh 

permisif. Dari hasil uji regresi dimmy 

ditemukan bahwa pola asuh otoriter 

dapat menimbulkan perilaku bullying 

dimana pola asuh otoriter adalah pola 

asuh yang lebih menekankan pada 

otoritas orangtua, dimana anak di 

tuntut untuk menuruti apapun 

keputusan dari orangtuanya, dan hal 

tersebut dapat menyebabkan anak 

menjadi tertekan dan 



melampiaskannya kepada orang yang 

dianggapnya lebih lemah daripada 

dirinya hal tersebut dapat dikatan 

sebagai tindakan bullying.  

        Hal ini menunjukan adanya 

hubungan signifikan antara pola asuh 

dengan prilaku bullying dengan arah 

hubungan yang negatif. Sehingga 

dapat disimpulkan, semakin tinggi 

atau semakin baik pola asuh yang 

diberikan orang tua maka semakin 

rendah prilaku bullying remaja kelas 

XI SMA PGRI 4 Cipayung Jakarta 

Timur. 

Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan, yaitu : 

       Terdapat hubungan dengan arah 

negatif anatara pola asuh orangtua 

dengan prilaku bullying pada remaja 

SMA PGRI 4 Cipayung Jakarta 

Timur. Dengan kata lain semakin 

tinggi atau semakin baik pola asuh 

yang diberikan orang tua maka 

semakin rendah prilaku bullying 

remaja kelas XI SMA PGRI 4 

Cipayung Jakarta Timur.  
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