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ABSTRAK 

 
Karina Astarini. 2013. Hubungan antara Perilaku Over Protective Orang Tua 
dengan Bullying pada Siswa SDN Bendan Ngisor Semarang. Skripsi. Jurusan 
Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I  
Drs. Sugiyarta SL, M.Si. dan Pembimbing II Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi, M.S. 
 
Kata kunci: bullying, perilaku over protective orang tua 
 

 
Bullying telah dikenal sebagai masalah sosial, dimana ditemukan di 

kalangan anak-anak sekolah. Perilaku bullying yang sering ditunjukkan siswa SD 
diantaranya adalah perilaku meminta dengan paksa, seperti meminta uang, 
mencontek dan tindakan fisik ringan seperti memukul, mengejek atau memanggil 
dengan julukan yang tidak pantas serta ancaman kepada korban yang tidak 
menuruti perintah dari pelaku bullying. Perilaku bullying pada siswa itu sendiri 
dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor perilaku orang tua. Tujuan 
penelitian ini adalah menguji secara empirik ada atau tidaknya hubungan antara 
perilaku over protective orang tua dengan bullying pada siswa SDN Bendan 
Ngisor Semarang. 

Subjek penelitian berjumlah 67 orang yang ditentukan menggunakan teknik 
total sampling (studi populasi). Bullying diukur dengan menggunakan skala 
bullying. Skala bullying mempunyai 30 item valid dari item awal sejumlah 34 
item, dengan rentang koefisien validitas sebesar 0,397 sampai 0,599 serta 
koefisien reliabilitas sebesar 0,873, yang berarti reliabel. Sedangkan perilaku over 
protective orang tuadiukur dengan menggunakan skala perilaku over protective 
orang tua. Skala perilaku over protective orang tua mempunyai 23 item valid dari 
item awal sejumlah 30 item, dengan rentang koefisien validitas sebesar 0,391 
sampai 0,617 serta koefisien reliabilitas sebesar 0,838, yang berarti reliabel. Uji 
korelasi menggunakan teknik product moment yang dikerjakan menggunakan 
bantuan program SPSS 17 for windows.  

Hasil penelitian menunjukkan variabel bullying pada subjek penelitian 
tergolong sedang, begitu juga variabel perilaku over protective orang tua pada 
subjek penelitian tergolong sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hubungan positif antara perilaku over protective orang tua dengan bullying pada 
siswa SDN Bendan Ngisor Semarang dengan nilai r sebesar 0,344 dengan taraf 
siginifikansi sebesar 5%. Hal tersebut berarti hipotesis diterima.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap negara menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa 

yang bersangkutan. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk 

mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam 

bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan dalam bidang-

bidang kehidupan budaya lainnya. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa 

berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang direncanakan (Hasbullah, 

2001: 122). 

Demikian halnya dengan bangsa Indonesia, juga menyelenggarakan 

pendidikan yang berdasarkan filsafat dan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Pendidikan bertujuan mempersiapkan generasi muda untuk terjun dalam 

masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi 
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landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Oleh karena itu tujuan, isi serta 

proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik yaitu kekayaan 

dan perkembangan masyarakat tersebut. Tujuan lain yang ingin dicapai untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 3). 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara kelembagaan memiliki 

beberapa jenjang. Salah satunya adalah jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari: 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Menurut 

UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti 

pendidikan menengah. 

Pembelajaran di sekolah dasar (SD) dilaksanakan berdasarkan rencana 

pelajaran (silabus) yang telah dikembangkan oleh guru. Proses belajar ini harus 

dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar dan 

sistem penilaian sesuai taraf perkembangan siswa. Dalam hal ini guru memegang 

peranan penting dalam menciptakan stimulus - respon agar siswa menyadari 

kejadian di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, siswa SD masih banyak 
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membutuhkan perhatian karena kurang terfokus konsentrasinya, serta kurang 

memperhatikan kecepatan dan aktivitas belajar sehingga hal ini memerlukan 

kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif 

(Yoewono, 2008:169). 

Sehubungan dengan tugas dan peranan guru dalam mendidik siswa, maka 

guru diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif atau kondisi kelas yang dapat 

memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan belajarnya dan tugas 

perkembangannya. Hal tersebut tidak secara otomatis dapat terwujud karena 

banyaknya permasalahan yang menghinggapi dunia pendidikan itu sendiri, 

diantaranya adalah fasilitas sekolah dan perilaku siswa. Permasalahan mengenai 

fasilitas sekolah, misalnya: banyaknya bangunan sekolah yang rusak bahkan 

roboh dan minimnya alat peraga pendidikan maupun sarana penunjang yang lain. 

Selain itu, terjadi permasalahan pada perilaku siswa, misalnya: perilaku 

mencontek saat ujian, perkelahian (tawuran) antar pelajar yang berakibat pada 

kematian. Salah satu masalah yang berkembang di sekolah adalah perilaku 

bullying pada siswa. 

Sejiwa (2008:2) mendefinisikan bullying sebagai sebuah situasi dimana 

terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok. Menurut Olweus (dalam Siswati dan Widayanti, 

2009:3), bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam 

keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang (repeated  

during successive encounters). Bentuk bullying secara fisik, misalnya: memukul, 

menendang, dan mendorong. Bentuk bullying secara verbal, misalnya: mengejek, 
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memanggil nama julukan, dan mengancam. Bullying yang dilakukan secara tidak 

langsung disebut bullying relasional, antara lain: perilaku mengasingkan orang 

lain dan menyebarkan gosip yang membuat korban malu (Siswati dan Widayanti, 

2009:3).  

Kecenderungan perilaku bullying adalah penggunaan kekuasaan atau 

kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok, sehingga korban merasa 

tertekan, trauma, tidak berdaya, dan peristiwanya terjadi berulang-ulang (Djuwita, 

2006:2). Bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, 

sehingga korban berada pada kondisi yang tidak berdaya untuk mempertahankan 

diri secara efektif melawan tindakan negatif yang diterimanya. Bullying akan 

selalu melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, 

ancaman agresi lebih lanjut, dan teror (Coloroso, 2007:44). 

Bullying dapat menimbulkan efek negatif yang jelas membuatnya menjadi 

salah satu bentuk perilaku agresif. Hal ini dikarenakan bullying merupakan 

perilaku negatif yang dapat mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak 

nyaman atau terluka (Krahe, 2005:198). Perilaku kekerasan ini tidak hanya 

merugikan korban dan pelaku, tetapi juga mempengaruhi iklim di sekolah yang 

pada akhirnya mempengaruhi kemampuan siswa dalam menguasai 

kemampuannya. 

Bullying telah dikenal sebagai masalah sosial, dimana ditemukan di 

kalangan anak-anak sekolah (Krahe, 2005:198). Aksi kekerasan bullying ini 

biasanya berawal dari kanak-kanak, yang mana pada masa ini anak-anak dituntut 

untuk menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Perilaku bullying paling sering 
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muncul pada kelas VI hingga kelas VIII (yang termasuk dalam sekolah menengah 

pertama) menurut Steinman & Carlyle (Sonia, 2009:20). Menurut Cairns dan 

Cairns (Sonia, 2009:20) masa remaja awal merupakan masa yang penting dalam 

membahas perilaku bullying karena masa remaja merupakan masa dimana 

agresivitas fisik meningkat secara frekuensi dan intensitas yang kemudian sering 

disebut masa “brutal”.  

Praktik bullying terjadi juga di tingkat sekolah dasar. Perilaku bullying yang 

sering ditunjukkan siswa SD diantaranya adalah perilaku meminta dengan paksa 

siswa yang kuat pada siswa yang lemah, seperti meminta uang, menyontek, 

tindakan fisik ringan yang sering dilakukan seperti memukul, mengejek atau 

memanggil dengan julukan yang tidak pantas dilakukan oleh siswa yang kuat 

terhadap siswa yang lemah, serta ancaman kepada korban yang tidak menuruti 

perintah dari pelaku bullying. 

Salah satu kasus kematian akibat perilaku bullying adalah kematian FK, 

anak usia 13 tahun dengan cara bunuh diri pada 15 Juli 2005. Kematian siswi 

sekolah dasar ini, dipicu oleh rasa minder dan frustrasi karena sering diejek 

sebagai anak tukang bubur oleh teman-teman sekolahnya (Siswati dan Widayanti, 

2009:3). Permasalahan kekerasan seperti pemukulan bisa dilihat dari kasus Raju 

siswa kelas V SD yang memukuli temannya yang kemudian dilaporkan polisi, 

kasus smack down anak SD yang meniru adegan di TV. Kasus yang terjadi di SD 

tidak hanya kasus Raju. Edo Rinaldo tewas setelah dipukuli oleh teman-teman di 

sekolahnya (Koespradono, 2008:193).  
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Fenomena bullying pada siswa SD ini pun seperti halnya gunung es, yang 

muncul di permukaan hanya beberapa kasus, tetapi sebenarnya lebih banyak kasus 

yang tidak terungkap. Seperti hasil penelitian dari Siswati dan Widayanti (2009:5-

6) menemukan kasus perilaku bullying pada siswa kelas III - VI SDN 

Banyumanik 6. Dari hasil penelitian ditemukan 28,35% siswa laki-laki dan 22,3% 

siswa perempuan pernah dipukul dan dicubit temannya, 50% siswa laki-laki dan 

28,8% siswa perempuan pernah diejek oleh temannya, 68,7% siswa laki-laki dan 

34,3% siswa perempuan dipaksa membawa sesuatu (seperti uang, makanan, alat 

tulis), 28,4% siswa laki-laki dan 32,8% siswa perempuan dipanggil dengan 

julukan (name calling), dan masih banyak lagi temuan-temuan dari hasil 

penelitian ini, seperti didorong saat bertengkar, diancam, tidak diajak bicara, tidak 

dilibatkan saat istirahat, digosipkan, merasa diabaikan, ditertawakan dan dijauhi 

teman-teman. 

Dalam hali ini perilaku bullying juga terjadi pada siswa SD di Semarang. 

Khususnya pada siswa di SDN Bendan Ngisor Semarang. Pertimbangan 

dilakukan penelitian pada siswa SDN Bendan Ngisor Semarang berdasarkan hasil 

kegiatan pengumpulan data awal pada tanggal 9 April 2012 diketahui adanya 

beberapa indikator yang mengarah pada perilaku bullying pada siswa, seperti 

meminta uang dengan paksa, perilaku mencontek, adanya siswa yang merasa kuat 

mengancam pada siswa yang lemah seperti contohnya minta dibuatkan pekerjaan 

rumah, dan semuanya dilakukan secara berulang. 

Hal ini seperti terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu 

siswa kelas IV yang bernama RH (9 tahun) pada tanggal 9 April 2012. Menurut 
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RH, subjek sering mendapatkan bullying (kekerasan) dari teman-temannya yang 

lebih kuat, seperti dimintai uang jajan secara paksa, dimintai makanan, dan 

kadang-kadang dimintai contekan. Subjek menuturkan jika tidak dituruti maka 

pelaku seringkali mengancam dan mengejeknya di depan teman-teman yang lain. 

Contoh lain ditunjukkan oleh siswa kelas V yang bernama M (11 tahun). Subjek 

menceritakan bahwa dirinya seringkali dipanggil oleh teman-temannya dengan 

nama julukan, atau seringkali dipanggil dengan nama orang tuanya. Kondisi ini 

seringkali dilakukan oleh temannya yang menurut subjek dikategorikan anak 

nakal. Tidak jarang, subjek juga seringkali dimintai uang jajan atau makanan kecil 

secara paksa. 

Beberapa bentuk bullying lain yang muncul di SDN Bendan Ngisor 

berdasarkan hasil survey pendahuluan diantaranya adalah pemalakan atau 

meminta sesuatu secara paksa seperti makanan, minuman, pensil, pulpen atau 

penghapus, meminta dibuatkan tugas sampai di saat ujian untuk diberikan 

contekan. Kasus lainnya yaitu berupa ejekan kepada teman-temannya sampai 

teman yang diejek menangis, selain itu juga kebiasaan untuk memanggil 

temannya dengan nama yang bukan nama siswa yang sebenarnya dan melecehkan 

secara berulang-ulang. 

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan salah satu guru SDN Bendan 

Ngisor Semarang, yaitu Ibu S (9 April 2012), terungkap beberapa kasus yang 

terjadi pada siswa SD. Kasus yang sering terjadi adalah seorang siswa SD 

bertindak sebagai bos bagi teman-temannya yang lemah. Layaknya seorang bos, 

anak ini akan selalu minta sesuatu misalnya uang, makanan ringan yang di bawa 
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temannya hingga meminta bahan contekan (PR atau ulangan), bahkan disertai 

dengan ancaman bila temannya tersebut tidak memberinya. 

Perilaku bullying pada siswa itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, 

antara lain faktor orang tua. Perilaku orang tua kepada anak memegang peranan 

yang besar dalam perkembangan anak pada masa mendatang, karena masa anak-

anak merupakan periode kritis yang menjadi dasar bagi berhasil tidaknya 

menjalankan tugas perkembangan selanjutnya. 

Dalam memperlakukan anak tentunya orang tua tidak bersikap 

sembarangan, mereka punya cara tersendiri dengan harapan anak mereka 

berkembang seperti apa yang diharapkan. Salah satunya adalah sikap orang tua 

yang selalu melindungi anak secara berlebihan dengan memberikan perlindungan 

terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai anak tidak 

mencapai kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua, perilaku orang tua 

tersebut disebut dengan over protective.  

Peneliti mengambil faktor perilaku over protective orang tua karena 

berdasarkan hasil pengumpulan data awal pada subjek siswa SDN Bendan Ngisor 

pada tanggal 9 April 2012, diketahui bahwa sebagian besar orang tua siswa 

cenderung memperlakukan anaknya secara over protective (terlalu melindungi). 

Hasil pengumpulan data awal dengan melakukan penyebaran angket kepada orang 

tua siswa diketahui bahwa 1 orang tua siswa (2,6%) termasuk kategori rendah, 35 

orang tua siswa (92,1%) termasuk kategori sedang dan 2 orang tua siswa (5,3%) 

termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku over protective 

orang tua siswa cenderung tinggi.  
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Perilaku over protective orang tua merupakan kecenderungan dari pihak 

orang tua untuk melindungi anak secara berlebihan, dengan memberikan 

perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai 

sebegitu jauh sehingga anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung 

pada orang tua. Menurut Yusuf (2001:49) aspek perilaku over protective orang tua 

adalah kontak yang berlebih kepada anak, perawatan atau pemberian bantuan 

kepada anak yang terus-menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan dan 

memecahkan masalah anak. 

Perilaku over protective orang tua dapat berdampak kurang menguntungkan 

bagi perkembangan anak. Soenarto dan Hartono (2005:192) menyatakan bahwa 

kebiasaan orang tua yang selalu memanjakan anak, anak tidak bisa 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, pada umumnya anak menjadi 

tidak mampu mandiri, tidak percaya dengan kemampuannya, merasa ruang 

lingkupnya terbatas. Seorang anak yang orang tuanya over protective jarang 

mengalami konflik, karena sering mendapat perlindungan dari orang tuanya, 

dengan situasi tersebut maka anak kurang mendapat kesempatan untuk 

mempelajari macam-macam tata cara atau sopan santun pergaulan di 

lingkungannya, maka wajar saja jika anak mengalami masalah dalam 

pergaulannya. 

Perilaku over protective orang tua dapat meningkatkan kecenderungan anak 

berperilaku bullying di sekolahnya. Orang tua yang terlalu banyak melindungi dan 

menghindarkan anak mereka dari macam-macam kesulitan, menolongnya, pada 

umumnya anak menjadi tidak mampu mandiri dan tidak percaya dengan 
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kemampuannya. Dengan memenuhi semua keinginan dan tuntutan mereka, anak 

tidak belajar menggunakan kemampuannya, menyeleksi dan menyusun skala 

prioritas kebutuhan dan bahkan tidak belajar mengelola emosi. Ini jadi bahaya 

karena anak merasa jadi raja dan bisa melakukan apa saja yang dia inginkan dan 

bahkan menuntut orang lain melakukan keinginannya. Jadi anak akan memaksa 

orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dengan cara apapun juga asalkan 

tujuannya tercapai. Anak juga tidak memiliki sense of responsibility karena 

kemudahan yang didapatkan, membuat anak tidak berpikir action - consequences, 

aksi reaksi, jika menginginkan sesuatu harus berusaha. Contohnya adalah anak di 

sekolah ingin dapat nilai bagus tapi tidak mau belajar akhirnya mencontek atau 

memaksa siswa lain memberi contekan dengan ancaman ataupun bribe. 

Yusuf (2001:49) mengatakan akibat yang ditimbulkan dari perilaku over 

protective yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah anak akan mengalami 

perasaan tidak aman, agresif dan dengki, mudah merasa gugup, melarikan diri dari 

kenyataan, sangat tergantung pada orang lain, kurang mampu mengendalikan 

emosi, menolak tanggung jawab, egois, suka bertengkar dan sering menjadi 

troublemaker (pembuat onar), sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab 

munculnya perilaku bullying karena anak sering menjadi troublemaker (pembuat 

onar) bagi teman-temannya yang lain. Dampak yang ditimbulkan oleh anak yang 

sering menerima perilaku bullying menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak 

Indonesia) dalam Huraerah (2007:57) menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan 

berdampak sangat serius terhadap kehidupan seseorang, misalnya korban 

memiliki konsep diri yang negatif dan ketidakmampuan mempercayai dan 
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mencintai orang lain, pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina 

hubungan baru dengan orang lain. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

perlu dilakukan. Judul penelitian ini adalah “Hubungan antara Perilaku Over 

Protective Orang Tua dengan Bullying pada Siswa SDN Bendan Ngisor 

Semarang”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Yusuf (2001:49) mengatakan akibat yang ditimbulkan dari perilaku over 

protective yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah anak akan mengalami 

perasaan tidak aman, agresif dan dengki, mudah merasa gugup, melarikan diri dari 

kenyataan, sangat tergantung pada orang lain, kurang mampu mengendalikan 

emosi, menolak tanggung jawab, egois, suka bertengkar dan sering menjadi 

troublemaker (pembuat onar), sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab 

munculnya perilaku bullying karena anak sering menjadi troublemaker (pembuat 

onar) bagi teman-temannya yang lain.  

Dampak yang ditimbulkan oleh anak yang sering menerima perilaku 

bullying menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam 

Huraerah (2007:57) menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan berdampak sangat 

serius terhadap kehidupan seseorang, misalnya korban memiliki konsep diri yang 

negatif dan ketidakmampuan mempercayai dan mencintai orang lain, pasif dan 

menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain.  
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Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diajukan 

melalui pertanyaan: apakah ada hubungan antara perilaku over protective orang 

tua dengan kecenderungan bullying pada siswa SDN Bendan Ngisor Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empirik ada atau tidaknya 

hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan bullying pada siswa 

SDN Bendan Ngisor Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tentang perilaku over protective orang tua dengan bullying 

pada siswa SD ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat di bidang ilmu 

Psikologi. Terutama bidang Psikologi Perkembangan dan Pendidikan yang 

berkaitan dengan bullying pada siswa dan perilaku over protective orang tua. 

2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang 

berguna bagi siswa, orang tua dan referensi bagi sekolah mengenai bullying di 

sekolah dan hubungannya dengan perilaku over protective orang tua.  



13 

 

 

 

 



13 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

Kajian pustaka merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian. 

Untuk memahami dan menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat 

perhatian peneliti, maka teori dijadikan kerangka berfikir. Disamping itu kajian 

pustaka juga digunakan untuk menentukan jalannya pemecahan masalah. Dengan 

demikian kajian pustaka dapat menjadi dasar teoritik guna memperkuat kerangka 

teori dan hipotesis yang dibuat. Penelitian ini berusaha mengkaji perilaku over 

protective orang tua dalam hubungannya dengan bullying pada siswa SD. 

 

2.1 Bullying 

2.1.1 Pengertian Bullying  

Bullying berasal dari bahasa Inggris (bully) yang berarti menggertak atau 

mengganggu. Banyak definisi tentang bullying ini, terutama yang terjadi dalam 

konteks lain (tempat kerja, masyrakat, komunitas virtual), namun penulis akan 

membatasi dalam school bullying. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) 

mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa 

yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki 

kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang 

tersebut. 
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Sejiwa (2008:2) istilah bullying diilhami dari kata bull (bahasa Inggris) yang 

berarti ”banteng” yang menanduk. Pihak pelaku bullying biasa disebut bully. 

Sejiwa (2008:2) mengatakan bullying sebagai sebuah situasi dimana terjadinya 

penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok. Pihak yang kuat tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa 

juga kuat secara mental. Pada hal ini korban bullying tidak dapat membela atau 

mempertahankan diri, karena lemah secara fisik atau mental. Perlu diperhatikan 

dampak tindakan tersebut bagi korban, bukan sekedar tindakan yang dilakukan. 

Misalnya: seorang siswa mendorong bahu temannya dengan kasar. Saat yang 

didorong merasa terintimidasi, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang, maka perilaku bullying telah terjadi. Pendapat ini diperkuat 

dengan pandangan Olweus (dalam Krahe, 2005:197) adalah seseorang dianggap 

menjadi korban bullying, bila seseorang dihadapkan pada tindakan negatif dan 

dilakukan secara berulang-ulang, serta terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, 

bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga 

korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara 

efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya.  

Tattum (dalam Smith, Pepler dan Rigby, 2007:5) memandang bahwa 

bullying adalah keinginan untuk menyakiti dan sebagian besar harus melibatkan 

ketidakseimbangan kekuatan, dimana orang atau kelompok yang menjadi korban 

adalah yang tidak memiliki kekuatan dan perlakuan ini terjadi berulang-ulang dan 

diserang secara tidak adil.  
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Berbeda dengan tindakan agresif lain yang melibatkan serangan yang 

dilakukan hanya dalam satu kali kesempatan dan dalam waktu pendek. Bullying 

biasanya terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama, 

sehingga korbannya terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan 

terintimidasi. Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan Djuwita 

(2006:2), bahwa bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk 

menyakiti seseorang atau kelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, 

tidak berdaya, dan peristiwanya terjadi berulang. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying 

adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau 

kelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, tidak berdaya, dan 

peristiwanya terjadi berulang.   

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bullying 

Kebanyakan perilaku bullying berkembang dari berbagai faktor yang 

kompleks. Tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab munculnya bullying. 

Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying menurut Ariesto (dalam Mudjijanti, 

2011:4) antara lain: 

a. Faktor guru 

Ada beberapa faktor dari guru yang dapat menyebabkan siswa berperilaku 

bullying, diantaranya adalah: 

1) Kurangnya pengetahuan guru bahwa bullying baik fisik maupun psikis dapat 

beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai self esteem siswa. 
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2) Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Setiap anak mempunyai konteks 

kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakannya, 

termasuk dalam tindakan siswa yang dianggap melanggar batas. Pelanggaran 

yang dilakukan siswa merupakan sebuah tanda dari masalah yang tersembunyi 

di baliknya.  

3) Permasalahan psikologis guru yang menyebabkan hambatan dalam mengelola 

emosi hingga guru menjadi lebih sensitif dan reaktif.  

4) Adanya tekanan kerja. Target yang harus dipenuhi guru, baik dari segi 

kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa sementara 

kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup 

besar. 

5) Pola pengajaran yang masih mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan 

pada guru sehingga pola pengajaran bersifat satu arah (dari guru ke murid). 

Pola ini bisa berdampak negatif apabila dalam diri guru terdapat insecurity 

yang berusaha dikompensasi lewat penerapan kekuasaan. 

6) Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan 

mengabaikan kemampuan afektif siswa. Tidak menutup kemungkinan suasana 

belajar menjadi kering dan stressfull. 

b. Faktor siswa 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku bullying pada siswa 

adalah dari sikap siswa itu sendiri. Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari dimensi 

psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. 

c. Faktor keluarga 
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1) Pola asuh, meliputi: 

a) Anak yang dididik dalam pola asuh yang indulgent (memanjakan), highly 

privilege (mengistimewakan) dan over protective (terlalu melindungi). 

Dengan memenuhi semua keinginan dan tuntutan sang anak maka dapat 

menjadikan anak tersebut tidak bisa belajar mengendalikan impulse, 

menyeleksi dan menyusun skala prioritas kebutuhan, dan bahkan tidak 

belajar mengelola emosi. Hal ini dapat menjadikan anak merasa seperti 

raja dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan dan bahkan menuntut 

orang lain melakukan keinginannya, sehingga anak akan memaksa orang 

lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun asalkan tujuannya 

dapat tercapai. 

b) Orang tua yang emotionally or physically uninvolved, bisa menimbulkan 

persepsi pada anak bahwa mereka tidak dikehendaki, jelek, bodoh, tidak 

baik dan sebagainya. Hal ini dapat berdampak secara psikologis, yakni 

munculnya perasaan inferior, rejected dan sebagainya. Sebaliknya, orang 

tua yang terlalu rigid dan authoritarian, tidak memberikan kesempatan 

berekspresi pada anaknya, dan lebih banyak mengkritik, membuat anak 

merasa dirinya “not good enough person”, hingga dalam diri mereka 

timbul inferioritas, dependensi, sikapnya penuh keraguan, tidak percaya 

diri, rasa takut pada pihak yang lebih kuat, sikap taat dan patuh yang 

irrasional, dan sebagainya. Lambat laun tekanan emosi itu bisa keluar 

dalam bentuk agresivitas yang diarahkan pada orang lain. 
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c) Orang tua mengalami masalah psikologis. Jika orang tua mengalami 

masalah psikologis yang berlarut-larut bisa mempengaruhi pola hubungan 

dengan anak. Lama-kelamaan kondisi ini dapat mempengaruhi kehidupan 

pribadi anak. Anak bisa kehilangan semangat, daya konsentrasi, sensitif, 

reaktif, cepat marah dan sebagainya. 

2) Keluarga disfungsional 

Keluarga yang mengalami disfungsi punya dampak signifikan terhadap anak. 

Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul atau menyiksa fisik atau 

emosi, mengintimidasi anggota keluarga lain atau keluarga yang sering 

memiliki konflik terbuka tanpa ada resolusi, atau masalah yang 

berkepanjangan yang dialami oleh keluarga dapat mempengaruhi kondisi 

emosi anak dan lebih jauh mempengaruhi perkembangan kepribadiannya.  

d. Faktor lingkungan 

Bullying dapat terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu: 

1) Adanya budaya kekerasan, seseorang melakukan bullying karena dirinya 

berada dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan bullying. 

Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut memandang bullying hal yang 

biasa/wajar. 

2) Mengalami sindrom Stockholm. Sindrom Stockholm merupakan suatu kondisi 

psikologis dimana antara pihak korban dengan pihak aggressor terbangun 

hubungan yang positif. Seperti budaya dalam orientasi siswa baru, karena 

meniru perilaku seniornya. 
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3) Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan. Jika seseorang terlalu sering 

menonton tayangan bullying maka akan mengakibatkan dirinya terdorong 

untuk mengimitasi perilaku bullying yang ada di televisi. 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi bullying  antara lain faktor guru, siswa dan keluarga seperti pola 

asuh orang tua, orang tua yang mengalami masalah psikologis, dan faktor 

lingkungan, seperti adanya budaya kekerasan, dan tayangan televisi yang banyak 

berbau kekerasan. 

2.1.3 Aspek-aspek Bullying  

Olweus (dalam Krahe, 2005:197) merumuskan adanya tiga unsur dasar 

bullying, yaitu bersifat menyerang dan negatif, dilakukan secara berulang kali, 

dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.  

Menurut Coloroso (2007:44) bullying melibatkan empat aspek, antara lain: 

a.  Ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku dapat orang yang lebih tua, besar, kuat, 

pandai secara verbal, tinggi dalam status sosial dan berasal dari ras yang 

berbeda. Sejumlah anak yang berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

bullying sehingga tercipta ketidakseimbangan. 

b.  Niat untuk mencederai. Bullying menyebabkan luka fisik atau kepedihan 

psikis. Bullying merupakan tindakan untuk melukai dan menimbulkan rasa 

senang di hati pelaku saat menyaksikan korbannya terluka. Pelaku benar-benar 

berniat untuk mencederai korban baik secara fisik maupun secara psikis. 
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c.  Ancaman agresi lebih lanjut. Baik pelaku maupun korban mengetahui bahwa 

bullying dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. Bullying tidak 

dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi satu kali saja. 

d.  Teror. Kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan 

memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban 

penindasan bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan 

penindasan, teror itulah yang menjadi tujuan penindasan. 

Perilaku bullying memiliki bentuk berbeda-beda, menurut Sejiwa (2008:2) 

perilaku yang dapat dikategorikan bullying adalah: 

a. Fisik. Ini adalah jenis bullying yang kasat mata siapapun bisa melihatnya 

karena terjadi sentuhan fisik antar pelaku bullying dan korbannya. Misalnya: 

menampar, menimpuk, menjengal, meludahi, memalak, dan melempar dengan 

barang. 

b. Verbal. Ini adalah jenis bullying yang juga bisa terdeksi karena bisa 

tertanggkap indra pendengaran. Misalnya: memaki, menghina, menjuluki, 

menuduh, menyebar gosip, memfitnah, mempermalukan di depan umum, dan 

menolak. 

c. Psikologis. Ini jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertanggkap 

mata atau telinga jika tidak cukup awas mendeteksinya. Peraktek bullying ini 

terjadi diam-diam dan di luar radar pemantauan. Misalnya: memandang sinis, 

mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, melototi dan mencibir. 

Adapun karakter pada bullying menurut Sejiwa (2008:14), antara               

lain:  
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a. Pelaku bullying. Inilah aktor utama pelaku bullying. Pelaku bullying umumnya 

adalah seorang anak atau murid yang berfisik besar dan kuat. Seseorang yang 

memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku bullying 

umumnya temperamental dan suka melakukan bullying terhadap orang lain 

sebagai pelampiasan kekesalan dan kekecewaan. 

b. Korban bullying. Biasanya korban bullying memiliki ciri-ciri, antara lain, 

berfisik kecil, lemah, sulit bergaul, dan siswa yang rendah kepercayaan 

dirinya. Pelaku bullying biasanya dengan mudah mengendus calon korbannya. 

Korban bullying bukanlah sekedar pelaku pasif dari situasi bullying. Rata-rata 

korban bullying tidak pernah melaporkan kepada orang tua dan guru bahwa 

telah dianiaya atau ditindas anak lain di sekolahnya. 

c. Saksi bullying. Para saksi bullying berperan serta dengan dua cara, antara lain: 

aktif menyoraki (mendukung pelaku bullying) atau diam (bersikap acuh tak 

acuh).  

Berdasarkan uraian di atas, pada akhirnya peneliti menggunakan aspek-

aspek bullying menurut Sejiwa (2008:2) untuk mengukur bullying pada siswa SD, 

yang terdiri dari aspek fisik, aspek verbal dan aspek psikologis. Aspek ini dipilih 

karena sesuai dengan definisi bullying yang digunakan. Bullying adalah sebuah 

situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok sehingga aspek yang dikemukakan Sejiwa (2008:2) 

dianggap yang paling tepat untuk mengukur perilaku bullying. 

2.2 Perilaku Over Protective Orang Tua 

2.2.1 Pengertian Perilaku Over Protective Orang Tua 
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Keluarga terutama orang tua merupakan wadah pengembangan pribadi 

anggota keluarga terutama anak-anak yang sedang mengalami perubahan fisik dan 

psikis. Sebagai individu yang sedang mengalami pertumbuhan, seorang anak 

terutama sangat memerlukan perhatian dan bimbingan orang tua, agar 

perkembangannya mengarah secara positif. Bentuk perilaku orang tua yang 

kurang menguntungkan dalam perkembangan seperti perilaku orang tua yang 

selalu memanjakan dengan memenuhi segala keinginan dan terlalu melindungi 

akan mengakibatkan anak tidak bisa mandiri, selalu dalam keragu-raguan dan 

tidak percaya pada kemampuan (Kartono, 2000:199). 

Over protective merupakan kecenderungan dari pihak orang tua untuk 

melindungi anak secara berlebihan, dengan memberikan perlindungan terhadap 

gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai sebegitu jauh sehingga 

anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua (Chaplin, 

2000:348). 

Menurut Mappiare (1982:37) over protective merupakan cara orang tua 

mendidik anak dengan terlalu melindungi, kurang memberi kesempatan kepada 

anak untuk mengurusi keperluan-keperluannya sendiri, membuat rencana, 

menyusun alternatif, mengambil keputusan sendiri serta bertanggung jawab 

tehadap keputusannya.  

Menurut Kartono (2000:199) over protective merupakan kasih sayang orang 

tua yang berlebihan kepada anak, pada umumnya, oleh orang tua anak terlalu 

banyak dilindungi, ditolong dan dihindarkan dari kesulitan-kesulitan kecil setiap 

harinya. Over protective merupakan perlakuan orang tua yang terlalu banyak 
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melindungi aktifitas-aktifitas anaknya, orang tua cenderung mencegah anak-

anaknya melakukan pekerjaan yang sebenarnya belum tentu membahayakan 

(Gunarsa, 1989:184). 

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan perilaku over protective 

merupakan kecenderungan orang tua untuk melindungi anak terhadap gangguan 

fisik maupun psikologis secara berlebihan, kurang memberi kesempatan kepada 

anak untuk membuat rencana, menyusun alternatif, mengurus keperluan-

keperluannya sendiri dan mengambil keputusan. 

2.2.2 Sebab-sebab Perilaku Over Protective Orang Tua 

Setiap orang tua pasti pernah merasakan cemas terhadap anak-anaknya, tapi 

tiap orang tua pasti berbeda-beda tingkat kecemasannya, ada orang tua yang 

mencemaskan anaknya tanpa ada alasan, sehingga ia sangat hati-hati dalam 

memperlakukan anak-anaknya, tidak ingin anaknya mengalami celaka sedikitpun, 

maka orang tua memberikan perlindungan yang ekstra pada anaknya. Sejumlah 

orang tua membentengi anak-anaknya dengan tembok “tidak”, jangan lakukan itu, 

jangan lakukan ini. Dalam batas-batas tertentu yaitu memberikan kasih sayang 

tapi tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk mengurusi keperluan-

keperluannya sendiri, membuat rencana, menyusun alternatif, mengambil 

keputusan sendiri serta bertanggung jawab terhadap keputusannya memang 

diperlukan, tapi jika orang tua terlalu melindungi membuat remaja menjadi 

tertutup dan terhambat dalam perkembangan. 

Ketika individu memasuki masa remaja merupakan masa antara anak-anak 

dengan dewasa, pada masa ini kebanyakan orang tua belum berubah dalam 
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memberikan perlakuan, remaja masih diperlakukan seperti anak-anak, remaja 

tidak banyak memperoleh kesempatan untuk menentukan tindakan yang mereka 

inginkan (Meichati, 1983:49), banyak hal yang seharusnya sudah tidak perlu 

dibantu oleh orang tua, tapi orang tua masih ikut andil bagian dalam melakukan.  

Ada pula ayah dan ibu yang didorong oleh rasa bersalah atau berdosa, 

misalnya pejabat-pejabat yang ambisius yang tidak sempat mengurusi anaknya, 

atau ibu-ibu yang overaktif berjuang dalam organisasi-organisasi tertentu yang 

memanjakan secara berlebihan anaknya dengan uang, barang-barang mewah 

misalnya; mobil, motor perhiasan dan macam-macam kesenangan yang 

berlebihan (Kartono, 2000:199). 

Menurut Purwanto (1993:110) hal-hal yang dapat menyebabkan orang tua 

memberikan perlindungan yang berlebihan kepada anak-anak mereka antara lain: 

a.  Karena ketakutan yang berlebihan dari orang tua akan bahaya yang mungkin 

mengancam anak mereka. Dalam hal yang demikian orang tua akan selalu 

berusaha melindungi anaknya dari segala sesuatu yang mengandung bahaya. 

b.  Keinginan yang tidak disadari untuk selalu menolong dan memudahkan 

kehidupan anak mereka. 

c.  Karena orang tua takut akan kesukaran, segan bersusah-susah ingin mudahnya 

dan enaknya saja. Orang tua takut kalau-kalau anak mereka bertingkah atau 

membandel dan terus merengek jika kehendaknya tidak dituruti. 

d.  Karena kurangnya pengetahuan orang tua. Kebanyakan orang tua, baik yang 

tidak terpelajar sekalipun mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang harus 

dilarang, orang tua tidak mengetahui bahwa anak mereka harus dibiasakan 
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akan ketertiban, berlaku menurut peraturan-peraturan yang baik untuk bekal 

hidupnya nanti dalam masyarakat. 

Berdasar pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak hal 

atau alasan mengapa orang tua berperilaku over protective, antara lain orang tua 

kurang menyadari bahwa pemberian perlakuan kepada anak harus berubah sesuai 

dengan usianya, orang tua terlalu khawatir bila anaknya mengalami celaka 

sehingga cenderung melindungi, orang tua merasa bersalah bila tidak bisa 

menuruti kehendak anak dan orang tua kurang mengetahui bahwa anak mereka 

harus dibiasakan akan ketertiban, berlaku menurut peraturan-peraturan yang baik 

untuk bekal hidupnya nanti dalam masyarakat. 

2.2.3 Aspek-aspek Perilaku Over Protective 

Orang tua sudah pasti sangat mengasihi anaknya dan berusaha melindungi 

mereka terhadap ancaman dari luar. Ini sangat baik dan wajar, namun jangan 

sampai berlebihan. Terkadang ada orang tua yang beranggapan bahwa anak 

mereka selalu benar dan anak orang lain yang salah, dan dunia dilihat sebagai 

ancaman bagi anak. Hal ini membuat orang tua menempatkan dirinya sebagai 

pembela anaknya tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan salah. 

Yusuf (2001:49) mengatakan perilaku over protective terdiri dari empat 

aspek, yaitu: 

a.  Kontak yang berlebih kepada anak, orang tua menginginkan selalu dekat 

dengan anak. 
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b.  Perawatan atau pemberian bantuan kepada anak yang terus-menerus, 

meskipun anak sudah mampu merawat dirinya sendiri orang tua tetap 

membantu. 

c.  Mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, orang tua senantiasa mengawasi 

aktifitas-aktifitas yang dilakukan anak. 

d.  Memecahkan masalah anak, orang tua tidak membiasakan anak agar belajar 

memecahkan masalah, selalu membantu memecahkan masalah-masalah 

pribadi anak, meskipun masalah yang dialami bisa diatasi sendiri oleh anak. 

Zabda (1981:98) mengatakan ada tiga aspek perilaku over protective orang 

tua, yaitu: 

a.  Memberikan perlindungan yang berlebih. Melindungi anak dengan berbagai 

cara agar terhindar dari berbagai kesulitan, dengan memberikan perlindungan 

terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai anak tidak 

mencapai kebebasan. 

b.  Kontrol atau pengawasan yang berlebih. Segala sesuatu yang dilakukan 

diawasi secara ekstra, karena orang tua takut anak mereka melakukan 

perbuatan yang membahayakan dan mendapat celaka. Orang tua selalu 

memantau segala gerak dan tingkah laku sampai-sampai tidak bebas 

melakukan yang sebenarnya ingin dilakukan. 

c.  Pencegahan terhadap kemandirian. Membiarkan dan membolehkan anak 

mereka berbuat sekehendak hati, tidak membiasakan akan ketertiban, 

kepatuhan, peraturan, kebiasaan-kebiasaan baik lainnya dan orang tua 
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cenderung mencegah anak-anaknya melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan 

dan sebenarnya belum tentu atau tidak membahayakan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan aspek perilaku over 

protective, yaitu: kontak yang berlebihan kepada anak, perawatan atau pemberian 

bantuan secara terus menerus, kontrol atau pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas 

yang dilakukan dan selalu memecahkan masalah-masalah anak meskipun anak 

bisa mengatasi sendiri. 

2.2.4 Bentuk-bentuk Perilaku Over Protective 

Banyak orang beranggapan bahwa perilaku over protective hanya dilakukan 

orang kaya, banyak orang beranggapan demikian karena orang tua memamjakan 

anak-anak mereka dengan fasilitas barang-barang mewah. Dikeluarga yang 

kurang mampupun banyak orang tua yang memanjakan anak-anak mereka, tapi 

dalam bentuk yang lain. Bentuk perilaku over protective menurut Purwanto 

(1993:108) antara lain: 

a. Melindungi anak mereka dengan seribu satu macam pemeliharaan dan 

menyingkirkan segala kesulitan baginya. 

b. Menuruti segala keinginan, orang tua selalu menuruti apa saja yang menjadi 

kehendak dan keinginan biarpun akan merugikan atau mengganggu kesehatan 

dituruti saja. 

c. Orang tua membiarkan dan membolehkan anak mereka berbuat sekehendak 

hati, tidak membiasakan dia akan ketertiban, kepatuhan, peraturan dan 

kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. 
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Memanjakan anak merupakan bentuk pembodohan kepada anak, orang tua 

jaman sekarang banyak yang memberikan kepada anaknya apa saja yang 

diinginkan, tapi tidak memberikan tanggungjawab kepadanya, akibatnya anak 

tidak mendapat kesempatan untuk belajar berbuat sendiri, mengambil keputusan, 

menjadi sangat tergantung pada orang tuanya, sulit untuk menyesuaikan diri dan 

bersikap ragu-ragu (Surakhmad, 2002:20). Perilaku over protective orang tua 

umumnya ditunjukkan dengan ketiga macam hal diatas, yaitu melindungi anak 

dengan berbagai cara, menuruti segala keinginan, dan tidak membiasakan anak 

dengan ketertiban, tapi ada pula bentuk perilaku over protective ditunjukkan 

dengan salah satu cara di atas. 

Perilaku over protective orang tua dapat berdampak kurang menguntungkan 

bagi perkembangan anak, anak yang mendapatkan kasih sayang secara berlebihan, 

terlalu dilindungi dan dihindarkan dari macam-macam kesulitan hidup sehari-hari 

maka anak akan tampak lemah hati jika jauh dari orang tua, menjadi penakut, 

mental dan kemampuannya menjadi rapuh, sangat egois, tidak tahan terhadap 

bantahan dan kritik dan tidak sanggup menghadapi frustrasi hidup (Kartono, 

2000:71). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yusuf (2001:49) bahwa 

perilaku over protective orang tua dapat mengakibatkan anak merasa tidak aman 

jika jauh dari orang tua, dengki, sangat tergantung atau tidak mampu mandiri, 

lemah hati, kurang mampu mengendalikan emosi, kurang percaya diri, suka 

bertengkar, sulit dalam bergaul dan lain-lain, hal tersebut dikarenakan anak sering 

dibantu orang tua dalam berbagai hal dan tidak dibiasakan bisa mandiri. 
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2.3 Hubungan antara Perilaku Over Protective dengan Bullying 

pada Siswa SD  

Anak adalah anggota penting dalam suatu keluarga, kehadiran seorang anak 

sangat dinanti-nantikan, ketika seorang anak hadir di tengah keluarga tentu orang 

tua senang sekali dan akan menyayanginya dengan sepenuh hati. Kasih sayang 

dari orang tua adalah suatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh anak, tapi jika 

kasih sayang yang diberikan oleh orang tua berlebihan dan cenderung terlalu 

melindungi juga tidak baik bagi anak. Perilaku over protective orang tua 

merupakan kecenderungan dari pihak orang tua untuk melindungi anak secara 

berlebihan, dengan memberikan perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik 

maupun psikologis, sampai sebegitu jauh sehingga anak tidak mencapai 

kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua. Menurut Yusuf (2001:49) aspek 

perilaku over protective orang tua adalah kontak yang berlebih kepada anak, 

perawatan atau pemberian bantuan kepada anak yang terus-menerus, mengawasi 

kegiatan anak secara berlebihan dan memecahkan masalah anak. 

Perilaku over protective orang tua dapat berdampak kurang menguntungkan 

bagi perkembangan anak, anak yang mendapatkan kasih sayang secara berlebihan, 

terlalu dilindungi dan dihindarkan dari macam-macam kesulitan hidup sehari-hari 

maka anak akan tampak lemah hati jika jauh dari orang tua, menjadi penakut, 

mental dan kemampuannya menjadi rapuh, sangat egois, tidak tahan terhadap 

bantahan dan kritik dan tidak sanggup menghadapi frustrasi hidup (Kartono, 

2005:71).  
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Surakhmad (2002:20) berpendapat, bahwa akibat perlakuan orang tua yang 

terlalu melindungi anaknya secara berlebihan dan cenderung mengerjakan apa 

saja untuk anaknya, akibatnya anak tidak mendapat kesempatan untuk belajar 

berbuat mandiri, mengambil keputusan, menjadi sangat tergantung pada orang 

tuanya, sulit untuk menyesuaikan diri dan bersikap ragu-ragu, karena perilaku 

orang tua yang over protective mengakibatkan seorang anak menjadi lemah hati 

bila jauh dari orang tua, melarikan diri dari kenyataan, mental dan kemampuannya 

menjadi rapuh, tidak tahan terhadap bantahan dan kritik dan sering berkonflik 

dengan orang lain dan biasanya tidak sanggup menghadapi frustrasi hidup. Jika 

seseorang tidak terbiasa menghadapi frustrasi, maka ia juga tidak terbiasa juga 

menghadapi kesulitan-kesulitan. Yusuf (2001:49) mengatakan bahwa perilaku 

over protective orang tua dapat mengakibatkan anak tersebut tidak bisa belajar 

mengendalikan keinginan, menyeleksi dan menyusun skala prioritas kebutuhan, 

dan bahkan tidak bisa belajar mengelola emosi. Hal ini dapat menjadikan anak 

merasa seperti raja dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan dan bahkan 

menuntut orang lain melakukan keinginannya, sehingga anak akan memaksa 

orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun asalkan tujuannya 

dapat tercapai. Kondisi demikian dapat meningkatkan perilaku bullying pada anak 

terhadap orang lain. 

Bullying sendiri didefinisikan sebagai tindakan menyakiti secara fisik dan 

psikis secara terencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap yang 

lemah (Kompas, 2007). School bullying  adalah perilaku agresif yang dilakukan 

berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan 
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terhadap siswa siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang 

tersebut (Riauskina dalam Mudjijanti, 2011:1). Bullying tidak hanya berupa 

tindakan kekerasan saja melainkan bisa berupa pemaksaan, intimidasi, menampar, 

memaki, menggosip, menempeleng, mengejek, memberi julukan, dan lainnya.  

Elliot (dalam Mudjijanti, 2011:3) mengatakan bahwa bullying memiliki 

dampak yang negatif bagi perkembangan karakter anak baik bagi si korban 

maupun pelaku. Akibat bullying pada korban: timbul perasaan tertekan karena 

pelaku menguasai korban; korban mengalami kesakitan fisik dan psikologis; 

kepercayaan diri merosot; malu; trauma; tak mampu menyerang balik; merasa 

sendiri atau merasa tak ada yang menolong; serba salah dan takut sekolah; 

mengasingkan diri; menderita ketakutan sosial; cenderung ingin bunuh diri. 

Apabila dibiarkan, pelaku bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun 

bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi, maupun mengancam anak 

lain. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku 

kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. 

Dengan demikian, diasumsikan bahwa perilaku over protective orang tua 

berhubungan dengan bullying pada siswa. Perilaku over protective orang tua yang 

tinggi akan menciptakan perilaku yang negatif pada siswa, sehingga siswa akan 

cenderung untuk berperilaku bullying.  
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Gambar 2.1. Kerangka Penelitian Hubungan antara Perilaku Over Protective  

dengan Bullying pada Siswa SD 

BULLYING DI SEKOLAH 

ANAK Kebutuhan:               
fisik dan psikologis 

Perlakuan Orangtua              
(Pola Asuh) 

Over Protective 
(Terlalu Melindungi) 

Kontak, yang tidak 
berlebihan pada anak 

Kontak, yang 
berlebihan pada anak 

Perkembangan anak 
tidak terganggu 

Mencapai tugas 
perkembangan 

Perkembangan 
anak terganggu 

Pelaku Korban 

Sakit fisik dan 
psikologis 

Agresif / 
Kriminal 

Permissiveness 
(Pembolehan) 

Rejection 
(Penolakan) 

Acceptance 
(Penerimaan) 

Domination 
(Dominasi) 

Submission 
(Penyerahan) 

Punitiveness 
(Terlalu Disiplin) 

Tidak aman, agresif, gugup, sangat tergantung, 
mudah menyerah, tidak mampu mengendalikan 
emosi, tidak bertanggungjawab, kurang percaya 
diri, mudah terpengaruh, egois, troublemaker, 
sulit bergaul, suka bertengkar, toleransi rendah 
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2.4 Hipotesis 

Menurut Arikunto (2002:67), hipotesis diartikan sebagai jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: ada hubungan positif antara perilaku over protective orang 

tua dengan bullying pada siswa SD. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan usaha yang harus ditempuh dalam penelitian 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan. 

Metode yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan objek penelitian dan 

tujuan penelitian yang akan dicapai secara sistematik. Hal ini bertujuan agar hasil 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan khususnya untuk menjawab 

masalah yang diajukan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada bab ini akan dibahas mengenai 

metode dan hal-hal yang menentukan penelitian, dalam hal ini akan dibatasi 

secara sistematis sebagai berikut: jenis penelitian, variabel penelitian, subjek 

penelitian, metode dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas alat 

ukur dan teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian korelasional dengan pendekatan 

kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah 

dengan metode statistika. Penelitian korelasional bertujuan untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan antara dua buah variabel penelitian. Dalam hal ini adalah 

hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan bullying pada siswa 

SDN Bendan Ngisor. 



35 

 

 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 

variabel terikat (variabel dependent) dan variabel bebas (variabel independent). 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Jadi variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi. 

a. Variabel tergantung :  Bullying pada siswa 

SD  

b. Variabel bebas :  Perilaku over protective 

orang tua  

3.2.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional menurut Azwar (2002:76) merupakan kumpulan konsep 

mengenai fenomena yang diteliti. Definisi operasional tidak bermakna ganda, dan 

diterima secara obyektif bila indikator variabel yang bersangkutan tersebut 

tampak. Cara merumuskan definisi operasional, yaitu: berdasarkan proses apa 

yang harus dilakukan agar variabel yang didefinisikan itu terjadi (variabel bebas), 

bagaimana cara kerja variabel yang bersangkutan, sifat dinamis yang ada pada 

subjek (variabel tergantung), berdasarkan kriteria pengukuran yang ditetapkan 

pada variabel. 

Definisi operasional dilakukan dengan tujuan agar variabel yang akan diteliti 

dapat lebih dispesifikasikan ke dalam suatu pengertian sehingga didapatkan 
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pemahaman yang lebih jelas. Definisi operasional dari variabel-variabel dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Bullying pada Siswa SD 

Bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti 

seseorang atau kelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, tidak 

berdaya, dan peristiwanya terjadi berulang. Adapun aspek-aspek bullying adalah: 

1) Fisik. Misalnya: menampar, menimpuk, menjegal, meludahi, memalak, dan 

melempar dengan barang. 

2)  Verbal. Misalnya: memaki, menghina, menjuluki, menuduh, menyebar gosip, 

memfitnah, mempermalukan didepan umum, dan menolak. 

3)  Psikologis. Misalnya: memandang sinis, mendiamkan, mengucilkan, 

mempermalukan, melototi, dan mencibir. 

b. Perilaku Over Protective Orang Tua 

Perilaku over protective orang tua merupakan kecenderungan orang tua 

untuk melindungi anak terhadap gangguan fisik maupun psikologis secara 

berlebihan, kurang memberi kesempatan kepada anak untuk membuat rencana, 

menyusun alternatif, mengurus keperluan-keperluannya sendiri dan mengambil 

keputusan. Aspek-aspek perilaku over protective adalah:  

1)  Kontak yang berlebih kepada anak. 

2)  Perawatan atau pemberian bantuan kepada anak yang terus-menerus. 

3)  Mengawasi kegiatan anak secara berlebihan. 

4)  Memecahkan masalah anak. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2006:117). 

Generalisasi berarti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek-objek, 

gejala-gejala, atau kejadian yang akan diselidiki. 

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang 

memiliki beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik yang dimaksud dapat 

berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan 

seterusnya. Subjek yang diteliti dapat merupakan sekelompok penduduk di suatu 

desa, sekolah, perguruan tinggi atau menempati wilayah tertentu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN Bendan Ngisor yang berjumlah 67 siswa.  

Mengingat jumlah populasi sedikit (kurang dari 100 siswa) maka penelitian 

ini menggunakan studi populasi (total sampling), dimana seluruh unit-unit 

sampling dalam populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Semua siswa yang 

memenuhi kriteria populasi dengan jumlah 67 siswa digunakan sebagai sampel 

penelitian.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode skala, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar 
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pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada subjek yang berisi item-item 

(Azwar, 2002:4).  

Pengertian skala adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau 

daftar isian yang harus diisi berdasarkan jumlah subjek dan berdasarkan atas 

jawaban dan isian itu, selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan mengenai 

subjek yang diteliti (Suryabrata, 1990:16). 

Azwar (2002:5-7) menyebutkan ciri-ciri skala adalah sebagai berikut:  

1) Data yang diungkap berupa konstruk atau konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek kepribadian subjek.  

2) Pernyataan sebagai stimulus tertuju pada indikator perilaku guna memancing 

jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan diri subjek yang biasanya tidak 

disadari olehnya.  

3) Subjek biasanya tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan 

kesimpulan yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan yang ada.  

4) Respon terhadap skala psikologi diberi skor melalui proses penskalaan.  

5) Satu skala hanya diperuntukkan mengungkap satu atribut tunggal.  

6) Validitas skala psikologi lebih ditentukan oleh kejelasan konsep psikologis 

yang hendak diukur dan operasionalnya.  

7) Hasil ukur skala psikologis harus teruji reliabilitas secara psikometris karena 

relevansi isi dan konteks kalimat yang digunakan sebagai stimulus lebih 

terbuka terhadap kesalahpahaman.  

Skala yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam 

skala, yaitu sebagai berikut:  
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3.4.1 Skala Bullying 

Skala bullying digunakan untuk mengungkap bullying pada siswa SD. Skala 

bullying yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala bullying yang disusun 

oleh peneliti. Skala bullying ini dikembangkan berdasarkan aspek bullying, yaitu 

fisik, verbal dan psikologis. 

Skor total yang tinggi pada skala bullying menunjukkan bahwa siswa 

memiliki perilaku bullying yang tinggi, sebaliknya skor total yang rendah 

menunjukkan perilaku bullying yang rendah. 

Skala bullying memuat pernyataan yang bersifat favourable. Pernyataan 

favourable adalah pernyataan yang mendukung indikator. Penyusunan pernyataan 

dalam skala bullying terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu selalu (SL), sering 

(SR), jarang (J), dan tidak pernah (TP).  

Distribusi skor skala bullying adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Kriteria dan Nilai Alternatif Jawaban Skala Bullying 
 

No Kriteria Skor 
Favourable 

1 Selalu 4 
2 Sering 3 
3 Jarang 2 
4 Tidak Pernah 1 
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Adapun blue print skala bullying adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Blueprint Skala Bullying 
 

Aspek Bullying Indikator Item 

Favourable 

Fisik - Menampar 
- Menjegal  
- Meludahi  
- Memalak  
- Melempar dengan barang 

1,2 

3,4 

5,6 

7,8 

9,10 

Verbal - Memaki  
- Menghina  
- Menjuluki 
- Menuduh  
- Memfitnah  
- Menolak   

11,12 

13,14 

15,16 

17,18 

19,20 

21,22 

Psikologis  - Memandang sinis 
- Mendiamkan  
- Mengucilkan  
- Mempermalukan  
- Melototi 
- Mencibir  

23,24 

25,26 

27,28 

29,30 

31,32 

33,34 

Total  34 
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3.4.2 Skala Perilaku Over Protective Orang Tua 

Skala perilaku over protective orang tua digunakan untuk mengungkap 

seberapa besar perilaku over protective orang tua terhadap anaknya. Skala 

perilaku over protective orang tua yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala perilaku over protective orang tua yang disusun oleh peneliti. Skala perilaku 

over protective orang tua ini dikembangkan berdasarkan aspek-aspek, yaitu 

kontak berlebih dengan anak, perawatan atau pemberian kepada anak secara terus 

menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, dan memecahkan masalah 

anak. 

Skor total yang tinggi pada skala perilaku over protective orang tua 

menunjukkan bahwa perilaku over protective orang tua yang tinggi kepada 

anaknya, sebaliknya skor total yang rendah menunjukkan perilaku over protective 

orang tua yang rendah kepada anak. 

Skala perilaku over protective orang tua memuat pernyataan yang bersifat 

favourable dan unfavourable. Pernyataan favorable adalah pernyataan yang 

mendukung indikator, sedangkan pernyataan unfavorable adalah pernyataan yang 

tidak mendukung indikator. Penyusunan pernyataan dalam skala perilaku over 

protective orang tua terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS).  

Distribusi skor skala perilaku over protective orang tua adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.3. Kriteria dan Nilai Alternatif Jawaban 

Skala Perilaku Over Protective Orang Tua 

No Kriteria Skor 
Favourable Unfavourable 

1 Sangat Sesuai (SS) 1 4 
2 Sesuai (S) 2 3 
3 Tidak Sesuai (TS) 3 2 
4 Sangat Tidak Sesuai (STS) 4 1 

 

Adapun blue print skala perilaku over protective orang tua adalah sebagai  

berikut: 

 

Tabel 3.4. Blueprint Skala Perilaku Over Protective Orang Tua 
 

Aspek Perilaku Over 
Protective 

Indikator Item 

Favorable Unfavorable 

Kontak berlebih 
dengan anak 

Orang tua menginginkan 
selalu dekat dengan anak 

1,2,3 4,5,6 

Perawatan atau 
pemberian kepada 
anak secara terus 
menerus 

Orang tua selalu 
membantu anak  

7,8,9 10,11,12 

Mengawasi kegiatan 
anak secara berlebihan 

Orang tua senantiasa 
mengawasi aktifitas-
aktifitas yang dilakukan 
anak 

13,14,15 16,17,18 

Memecahkan masalah 
anak 

 Orang tua tidak 
membiasakan anak 
agar belajar 
memecahkan masalah 

 Selalu membantu 
memecahkan masalah-
masalah pribadi anak  

 

19,20,21 

 

 

 

22,23,24 
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25,26,27 

 

28,29,30 

Jumlah 15 15 

Total 30 

 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Setiap penelitian diharapkan memperoleh hasil yang benar-benar objektif, 

yaitu penelitian tersebut dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari 

masalah yang diteliti. Untuk itu alat ukur yang digunakan harus memiliki validitas 

dan reliabilitas. 

Azwar (2000:5) mendefinisikan bahwa validitas berarti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Oleh karena itu untuk mengetahui validitas suatu alat ukur dapat 

diperoleh dengan cara mengkorelasikan skor yang diperoleh dari setiap aitem 

dengan skor total. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Korelasi Product Moment dari Pearson dengan rumus sebagai berikut: 

rxy =
))()()((

))((
2222 YYNXXN
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Keterangan : 
rxy = Koefisien korelasi skor item dan total 
X = Jumlah masing-masing skor item 
Y = Jumlah skor total  
N = Jumlah subyek 
∑X2 = Jumlah kuadrat X 
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∑Y2 = Jumlah kuadrat Y 

Untuk menentukan valid tidaknya suatu item skala adalah dengan 

membandingkan nilai signifikansi (p) hasil hitung yang diperoleh dengan nilai 

alpha ( = 0,05). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari  = 0,05 (p <  0,05), maka 

akan diperoleh suatu item yang valid. 

3.5.2 Reliabilitas 

Azwar (2000:6) mengemukakan bahwa reliabilitas suatu alat ukur sering 

diartikan sebagai consistency, yang pada prinsipnya menunjukan sejauhmana 

pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila 

dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Jadi, bila setiap 

subyek yang diukur dengan instrumen yang sama pada dua kesempatan yang 

berbeda dan hasilnya (Reliabel) maka instrumen itu dinyatakan reliabel 

sebaliknya, bila hasilnya berbeda, maka instrumen itu dinyatakan tidak reliabel. 

Penelitian ini menggunakan teknik uji reliabilitas yang dikembangkan oleh 

Cronbach yang disebut dengah teknik Alpha Cronbach dengan pemikiran bahwa 

teknik ini lebih umum digunakan serta memiliki keunggulan tertentu 

dibandingkan dengan teknik analisis reliabilitas lain. Rumus teknik Alpha 

Cronbach :    
























 2

2

1
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S
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Keterangan : 
       =  Koefisien reliabilitas alpha  
k         =  Jumlah butir item 
1          =  Bilangan konstan 
 2S =  Variasi skor item 
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 2St  =  Variasi skor total 

Dalam penelitian ini, suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Alpha Cronbach > 0,5. 

3.5.3 Hasil Uji Validitas 

Hasil perhitungan validitas dengan taraf signifikansi 5% dengan bantuan 

SPSS versi 17.00, diperoleh hasil sebagai berikut: 

3.5.3.1 Skala Bullying 

Berdasarkan uji validitas, diperoleh hasil bahwa skala bullying yang terdiri 

dari 34 item terdapat 30 item yang valid dan 4 item yang tidak valid dengan 

sebaran nilai validitas berkisar antara 0,397 – 0,599. Item dikatakan tidak valid 

jika p > 0,05. Pada skala bullying ini, maka item nomor 1, 9, 24 dan 30 dinyatakan 

tidak valid. Untuk lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.5. Sebaran Item yang Tidak Valid pada Skala Bullying 
 

Aspek Bullying Indikator Item 

Favourable 

Fisik - Menampar 
- Menjegal  
- Meludahi  
- Memalak  
- Melempar dengan barang 

1*,2 

3,4 

5,6 

7,8 

9*,10 
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Verbal - Memaki  
- Menghina  
- Menjuluki 
- Menuduh  
- Memfitnah  
- Menolak   

11,12 

13,14 

15,16 

17,18 

19,20 

21,22 

Psikologis  - Memandang sinis 
- Mendiamkan  
- Mengucilkan  
- Mempermalukan  
- Melototi 
- Mencibir  

23,24* 

25,26 

27,28 

29,30* 

31,32 

33,34 

Total  34 

(*) item yang tidak valid 

3.5.3.2 Skala Perilaku Over Protective Orang Tua 

Berdasarkan uji validitas, diperoleh hasil bahwa skala perilaku over 

protective orang tua yang terdiri dari 30 item terdapat 23 item yang valid dan 7 

item yang tidak valid dengan sebaran nilai validitas berkisar antara 0,391 – 0,617. 

Item dikatakan tidak valid jika p > 0,05. Pada skala perilaku over protective orang 

tua ini, maka item nomor 5, 11, 14, 17, 20, 26 dan 29 dinyatakan tidak valid. 

Untuk lebih jelas, dapat kita lihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.6. Sebaran Item yang Tidak Valid pada  

Skala Perilaku Over Protective Orang Tua 
 

Aspek Perilaku Over 
Protective 

Indikator Item 

Favorable Unfavorable 

Kontak berlebih 
dengan anak 

Orang tua menginginkan 
selalu dekat dengan anak 

1,2,3 4,5*,6 

Perawatan atau 
pemberian kepada 
anak secara terus 
menerus 

Orang tua selalu 
membantu anak  

7,8,9 10,11*,12 

Mengawasi kegiatan 
anak secara berlebihan 

Orang tua senantiasa 
mengawasi aktifitas-
aktifitas yang dilakukan 
anak 

13,14*,15 16,17*,18 

Memecahkan masalah 
anak 

 Orang tua tidak 
membiasakan anak 
agar belajar 
memecahkan masalah 

 Selalu membantu 
memecahkan masalah-
masalah pribadi anak  

19,20*,21 

 

 

 

25,26*,27 

22,23,24 

 

 

 

28,29*,30 

Jumlah 15 15 

Total 30 

(*) item yang tidak valid 

Dengan tidak adanya aspek yang tidak terwakili oleh item yang ada pada 

skala bullying dan skala perilaku over protective orang tua di atas, maka dapat 

diartikan bahwa validitas konstruk dari dua variabel tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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3.5.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil pengujian reliabilitas pada skala bullying diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,873. Artinya perbedaan (variasi) yang tampak pada skor 

skala bullying mampu mencerminkan 87,3% dari variasi yang terjadi pada skor 

murni kelompok subjek dan 12,7% dari perbedaan yang tampak disebabkan oleh 

variasi error atau kesalahan pengukuran tersebut (Azwar, 2000:96). Berdasarkan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,873, dapat dikatakan bahwa skala bullying ini 

memiliki reliabilitas yang tergolong tinggi. 

Hasil pengujian reliabilitas pada skala perilaku over protective orang tua 

diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,838. Artinya perbedaan (variasi) yang 

tampak pada skor skala perilaku over protective orang tua mampu mencerminkan 

83,8% dari variasi yang terjadi pada skor murni kelompok subjek dan 16,2% dari 

perbedaan yang tampak disebabkan oleh variasi error atau kesalahan pengukuran 

tersebut (Azwar, 2007:96). Berdasarkan koefisien reliabilitas sebesar 0,838, dapat 

dikatakan bahwa skala perilaku over protective orang tua ini memiliki tingkat 

reliabilitas yang tergolong tinggi. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan langsung 

tetapi dapat dipahami, jelas dan teliti. Metode analisis data yang digunakan adalah 

metode statistik. Metode ini merupakan metode ilmiah untuk mengumpulkan, 
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menyusun, menyajikan serta menganalisa data penelitian yang berwujud angka. 

Hal ini digunakan untuk mencari kesimpulan yang benar (Hadi, 2001:25). 

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment yaitu teknik untuk mencari 

hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel tergantung (Hadi, 

2001:2). Dalam penelitian ini, teknik korelasi Product Moment digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan bullying 

pada Siswa SD. Hubungan tersebut berupa hubungan positif, yaitu semakin tinggi 

variabel bebas maka semakin tinggi pula variabel tergantungnya, dan sebaliknya. 

Rumus korelasi Product Moment adalah sebagai berikut: 

rxy =
))()()((

))((
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Keterangan : 
rxy  = Koefisien korelasi antara Perilaku Over Protective Orang Tua 

dengan Bullying  
XY =  Jumlah perkalian antara skor Perilaku Over Protective Orang Tua 

dengan Bullying  
X =  Jumlah skor Perilaku Over Protective 
Y    = Jumlah skor Bullying 
N = Jumlah subjek 

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan apabila nilai koefisien 

korelasi Product Moment (r-hitung) bertanda positif dengan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 (p value < 0,05), maka hipotesis diterima.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan membahas hal yang berkaitan dengan proses penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan mengenai hubungan antara perilaku over protective 

orang tua dengan bullying pada siswa SD. Penelitian ini diharapkan akan 

memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, oleh karenanya 

diperlukan analisis data yang tepat serta pembahasan mengenai analisis data 

tersebut secara jelas agar tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. 

Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan skala 

psikologi. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode yang telah 

ditentukan. Hal yang berkaitan dengan proses, hasil dan pembahasan hasil 

penelitian akan diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1 Persiapan Penelitian 

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat pelaksanaan di SDN Bendan Ngisor 

Semarang yang berada di Jalan Lamongan Raya no. 60 Semarang. Dalam 
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penelitian ini subjek yang digunakan adalah siswa-siswi kelas 4 di SDN Bendan 

Ngisor  Semarang. 

Dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di SDN Bendan 

Ngisor Semarang adalah sebagai berikut: 

1) Adanya fenomena bullying dan perilaku over protective orang tua di SDN 

Bendan Ngisor Semarang. 

2) SDN Bendan Ngisor Semarang terbuka kepada akademisi untuk melakukan 

penelitian, dibuktikan dengan proses perijinan yang tidak sulit. 

3) Belum pernah dilakukan penelitian sejenis dengan topik sama sebelumnya. 

4.1.2 Proses Perijinan 

Agar dapat melaksanakan penelitian di SDN Bendan Ngisor Semarang, 

peneliti melakukan beberapa tahap perijinan. Pertama, untuk melakukan observasi 

awal diSDN Bendan Ngisor Semarang sebagai pengambilan data awal dengan 

membagikan angket pada 38 responden, peneliti meminta surat permohonan izin 

penelitian awal dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang 

ditanda tangani oleh a.n Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Pembantu Dekan 

Bidang Akademik yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN Bendan Ngisor 

Semarang. Setelah mendapatkan izin, peneliti kemudian melakukan studi 

pendahuluan dengan membagikan angket awal kepada 38responden. 

Kedua, setelah melakukan studi pendahuluan dan penyusunan instrumen 

penelitian, peneliti kembali ke SDN Bendan Ngisor Semarang untuk melakukan 

penelitian dengan meminta surat izin kembali dari Fakultas Ilmu Pendidikan 
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Universitas Negeri Semarang yang ditanda tangani oleh a.n Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Pembantu Dekan Bidang Akademik yang ditujukan kepada Kepala 

Sekolah SDN Bendan Ngisor Semarang. Setelah mendapatkan izin, peneliti 

kemudian melakukan penelitian. 

4.1.3 Penentuan Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 4 SDN Bendan Ngisor 

Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi populasi, dimana 

jumlah subjek yang dijadikan sampel adalah seluruh jumlah populasi. Penelitian 

ini menggunakan studi populasi dikarenakan jumlah siswa kelas 4 di SDN Bendan 

Ngisor Semarangkurang dari 100 yaitu 67 subjek. 

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1 Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 7 Juni 2013. Pengumpulan data 

menggunakan Skala Bullying yang memiliki empat alternatif jawaban yaitu  

Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP)dan Skala Perilaku 

Over Protective Orang Tuayang memiliki empat alternatif jawaban yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Kedua 

skala tersebut menggunakan metode try out terpakai, artinya skala tersebut disebar 

hanya sekali kepada responden dan dianalisis hasilnya tanpa melakukan 

perubahan terhadap item-itemnya. 
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Selama proses pengumpulan data, penyebaran skala dilakukan dengan cara 

peneliti datang ke SDN Bendan Ngisor Semarang, kemudian peneliti memberikan 

skala kepada siswa-siswi yang menjadi responden penelitian agar skala tersebut 

diisi. Penelitian dilaksanakan dengan mengambil jam pelajaran SBK (Seni 

Budaya dan Ketrampilan). Pelaksanaan penelitian ini berjalan lancar. 

4.2.2 Pelaksanaan Skoring 

Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya skala yang telah diisi 

responden kemudian dilakukan penyekoran. Langkah-langkah penyekoran 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Memberikan skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi oleh 

responden dengan rentang skor satu sampai dengan empat pada Skala Bullying 

dan Skala Perilaku Over Protective Orang Tua, yang selanjutnya ditabulasi. 

b. Melakukan olah data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji linieritas 

dan uji hipotesis. 

Setelah dilakukan skoring terhadap skala yang terkumpul, dari 67 eksemplar 

skala yang dibagikan, tidak ada skala yang rusak (tidak diisi secara penuh), 

sehingga 67 eksemplar skala siap dianalisis.  

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Hasil Uji Linearitas 
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Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah pola sebaran variabel X dan Y 

membentuk garis linier ataukah tidak. Uji linearitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji F. Untuk menguji linieritas tersebut, digunakan program SPSS 

release 17.0. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui linier atau tidaknya 

sebaran adalah jika p<0,05 maka sebaran dinyatakan linier dan jika p>0,05 maka 

sebaran dinyatakan tidak linier. 

Hasil perhitungan diperoleh F sebesar 10,439 dengan p = 0,003 (p < 0,05),  

maka pola hubungan antara variabel perilaku over protective orang tua dengan 

bullying adalah linier. Hasil uji linieritas disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Uji Linieritas 

 

ANOVA Table 

 

 Bullying * Overprotective 

 Between Groups  

 (Combined) Linearity 
Deviation from 

Linearity Within Groups Total 

Sum of Squares 5951.591 1723.971 7227.620 5614.857 14566.448 

Df 32 1 31 34 66 

Mean Square 279.737 1723.971 233.149 165.143  

F 1.694 10.439 1.412   

Sig. .067 .003 0.164   
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4.3.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi 

Product Moment Pearson untuk menguji hubungan antara variabel X, yaitu 

variabel perilaku over protective orang tua dengan variabel Y, yaitu variabel 

bullying. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05). Berdasarkan 

analisis korelasi diperoleh nilai r =0,344 dengan nilai signifikansi atau p = 0,004 

(p < 0,05), hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan 

antara perilaku over protective orang tua (X) dengan bullying (Y). 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi tersebut, hipotesis kerja yang 

diajukan yaitu ada hubungan positif antara perilaku over protective orang tua 

dengan bullying pada siswa SD diterima, sehingga hal tersebut menunjukkan 

bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.2. Hasil Uji Korelasi Perilaku Over Protective Orang Tua 

dengan Bullying 

 

  Correlations 

 Bullying Overprotective 

Bullying Pearson Correlation 1 .344** 

 Sig. (2-tailed)  .004 

 N 67 67 

Overprotective Pearson Correlation .344** 1 
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*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

4.3.3 Analisis Deskriptif 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Untuk menganalisis hasil 

penelitian, peneliti menggunakan angka yang dideskripsikan dengan menguraikan 

kesimpulan yang didasari oleh angka yang diolah dengan metode statistik.  Hal ini 

dapat dilakukan dengan bantuan statistik deskriptif dari data yang sudah dianalisis 

yang umumnya mencakup jumlah subjek (N), mean skor skala (M), deviasi 

standar (σ), varian (s), skor minimum (Xmin) dan skor maksimum (Xmaks) serta 

statistik lain yang dirasa perlu (Azwar, 2002:105). 

Distribusi frekuensi yang digunakan menggunakan kategorisasi berdasarkan 

model distribusi normal (Azwar, 2002:108-109). Penggolongan subjek menjadi 

tiga kategori sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sig. (2-tailed) .004  

 N 67 67 
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Tabel 4.3. Penggolongan Kriteria Analisis Berdasar Mean Teoritik 

 

Interval Kriteria 

X < ( M - 1,0 σ) Rendah 

(M - 1,0 σ)≤ X < ( M + 1,0 σ) Sedang 

(M + 1,0 σ) ≤ X Tinggi 

Keterangan: 

M = Mean Teoritik 

σ = Standar Deviasi 

X = Skor 

Deskripsi data di atas memberikan gambaran penting mengenai distribusi 

skor skala pada kelompok subjek yang dikenai pengukuran dan berfungsi sebagai 

informasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel yang diteliti (Azwar, 

2002:105). Deskripsi data dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan terlebih dahulu.  

4.3.3.1 Gambaran Bullying Siswa di SDN Bendan Ngisor Semarang 

Salah satu skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Bullying 

dimana skala tersebut disusun berdasarkan aspek-aspek yang menyusunnya. 

Gambaran bullying dapat ditinjau baik secara umum maupun secara spesifik 

(ditinjau dari tiap aspek). Berikut merupakan gambaran bullying yang ditinjau 

secara umum dan spesifik. 

4.3.3.1.1 Gambaran Umum Bullying Siswa di SDN Bendan Ngisor Semarang 
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Dari penggolongan kategori analisis berdasarkan mean teoritik yang 

disajikan pada tabel 4.3 diperoleh gambaran umum bullying sebagai berikut: 

Jumlah Item = 30 

Skor tertinggi = 30 X 4 = 120 

Skor terendah = 30 X 1 = 30 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (120 + 30) : 2 = 75 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (120 - 30) : 6 = 15 

Gambaran secara umum bullying responden berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 75 dan SD = 15. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

M – 1,0 SD = 75 – 15 = 60 

M + 1,0 SD = 75 + 15 = 90 

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh distribusi frekuensi bullying 

responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Bullying Responden 

 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <60 17 25,37 

Sedang 60 ≤ X <90 46 68,66 

Tinggi 90 ≤ X 4 5,97 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki bullying yang tergolong sedang. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan persentase responden yang tergolong kriteria sedang sebesar 68,7%, 

sedangkan kriteria rendah sebesar 25,4% dan kriteria tinggi sebesar 5,9%. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di bawah ini: 

 

Gambar 4.1. Diagram Bullying Responden 
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Mean empirik variabel bullying sebesar 69,57. Mean empirik ini diperoleh 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  4661 : 67= 69,57 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 

=  69,57 : 30 = 2,32 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik bullyingdengan nilai 

69,57 lebih rendah dibandingkan mean teoritik dengan nilai 75. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa subjek penelitian pada kenyataannya memiliki bullying yang 

lebih rendah dibandingkan rata-rata. 

4.3.3.1.2 Gambaran Spesifik Bullying Siswa di SDN Bendan Ngisor Semarang 

Bullying dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni fisik, verbal dan 

psikologis. Gambaran setiap aspek dari bullying sebagai berikut: 

 

 

4.3.3.1.2.1 Gambaran Bullying Siswa di SDN Bendan Ngisor Semarang 
Berdasarkan Aspek Fisik 
 

Gambaran bullying responden berdasarkan aspek fisik dijelaskan sebagai 

berikut: 

Jumlah item dalam aspek fisik = 8 
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Skor tertinggi = 8 X 4 = 32 

Skor terendah = 8 X 1 = 8 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (32 + 8) : 2= 20 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (32 –8) : 6= 4 

Gambaran bullying ditinjau dariaspek fisik berdasarkan perhitungan diatas 

diperoleh M = 20 dan SD = 4. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

M – 1,0 SD = 20 – 4 = 16 

M + 1,0 SD = 20 + 4 = 24 

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh distribusi frekuensi bullying 

responden ditinjau dari aspek fisik adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Bullying Ditinjau dari Aspek Fisik 

 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <16 19 28,36 

Sedang 16 ≤ X <24 40 59,70 

Tinggi 24≤X 8 11,94 
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Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki bullying ditinjau dari aspek fisik yang tergolong sedang. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong kriteria sedang 

sebesar 59,7%, sedangkan kriteria rendah sebesar 28,36% dan kriteria tinggi 

sebesar 11,94%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di 

bawah ini: 

 

Gambar 4.2. Diagram Bullying Responden Ditinjau Dari Aspek Fisik 

 

Mean empirik aspek fisik sebesar 18,22. Mean empirik ini diperoleh dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  1221 : 67 = 18,22 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 
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=  18,22 : 8= 2,28 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik aspek fisik dengan nilai 

18,22 lebih rendah dibandingkan mean teoritik dengan nilai 20. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa subjek penelitian pada kenyataannya memiliki aspek fisik 

yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. 

4.3.3.1.2.2 Gambaran Bullying Siswa di SDN Bendan Ngisor Semarang 
Berdasarkan Aspek Verbal 
 

Gambaran bullying responden berdasarkan aspek verbal dijelaskan sebagai 

berikut: 

Jumlah item dalam aspek verbal = 12 

Skor tertinggi = 12 X 4 = 48 

Skor terendah = 12 X 1 = 12 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (48 + 12) : 2 = 30 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (48 – 12) : 6 = 6 
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Gambaran bullying ditinjau dariaspek verbal berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 30 dan SD = 6. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

M – 1,0 SD = 30 – 6 = 24 

M + 1,0 SD = 30 + 6 = 36 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi bullying 

responden ditinjau dariaspek verbal adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Bullying Ditinjau dari Aspek Verbal 

 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <24 17 25,37 

Sedang 24 ≤  X <36 44 65,67 

Tinggi 36 ≤ X 6 8,96 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki bullying ditinjau dari aspek verbal yang tergolong sedang. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong kriteria 

sedang sebesar 65,67%, sedangkan kriteria rendah sebesar 25,37% dan kriteria 

tinggi sebesar 8,96%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase 

di bawah ini: 
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Gambar 4.3. Diagram Bullying Responden Ditinjau Dari Aspek Verbal 

 

Mean empirik aspek verbalsebesar 27,87. Mean empirik ini diperoleh 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  1867 : 67 = 27,87 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 

=  27,87 : 12= 2,32 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik aspek verbal dengan 

nilai 27,87 lebih rendah dibandingkan mean teoritik dengan nilai 30. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa subjek penelitian pada kenyataannya memiliki aspek verbal 

yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. 

4.3.3.1.2.3 Gambaran Bullying Siswa di SDN Bendan Ngisor Semarang 
Berdasarkan Aspek Psikologis 
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Gambaran bullying responden berdasarkan aspek psikologis dijelaskan 

sebagai berikut: 

Jumlah item dalam aspek psikologis = 10 

Skor tertinggi = 10 X 4 = 40 

Skor terendah = 10 X 1 = 10 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (40 + 10) : 2 = 25 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (40 – 10) : 6 = 5 

Gambaran bullying ditinjau dari aspek psikologis berdasarkan perhitungan 

di atas diperoleh M = 25 dan SD = 5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

M – 1,0 SD = 25 – 5 = 20 

M + 1,0 SD = 25 + 5 = 30 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi bullying 

responden ditinjau dari aspek psikoligis adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Bullying Ditinjau dari Aspek Psikologis 
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Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <20 15 22,39 

Sedang 20 ≤  X <30 47 70,15 

Tinggi 30 ≤ X 5 7,46 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki bullying ditinjau dari aspek psikologis yang tergolong sedang. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong kriteria 

sedang sebesar 70,15%, sedangkan kriteria rendah sebesar 22,39% dan kriteria 

tinggi sebesar 7,46%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase 

di bawah ini: 

 

Gambar 4.4. Diagram Bullying Responden Ditinjau Dari Aspek Psikologis 

 

Mean empirik aspek psikologis sebesar 23,48. Mean empirik ini diperoleh 

dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  1573 : 67 = 23,48 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 

=  23,48 : 10= 2,35 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik aspek psikologis 

dengan nilai 23,48 lebih rendah dibandingkan mean teoritik dengan nilai 25. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian pada kenyataannya memiliki aspek 

psikologis yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. 

Secara keseluruhan, ringkasan analisis bullying untuk tiap dimensi atau 

aspek dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8. Ringkasan Analisis Bullying Tiap Aspek 

 

Kriteria 
Fisik 

(%) 

Verbal 

(%) 

Psikologis 

(%) 

Rendah 28,36 25,37 22,39 

Sedang 59,70 65,67 70,15 

Tinggi 11,94 8,96 7,46 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa semua aspek pada 

variabelbullying tergolong sedang dari aspek fisik (59,7%), aspek verbal (65,67%) 

dan aspek psikologis (70,15%). Persentase kategori rendah pada aspek fisik 
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(28,36%), aspek verbal (25,37%) dan aspek psikologis (22,39%). Sedangkan 

persentase pada kategori tinggi pada aspek fisik (11,94%), aspek verbal (8,96) dan 

aspek psikologis (7,46%). Diagram persentase ringkasan analisis bulllying tiap 

aspek dapat dilihat di bawah ini: 

 

Gambar 4.5. Analisis Bullying Tiap Aspek 
 

 

4.3.3.2 Gambaran Perilaku Over Protective Orang Tua di SDN Bendan Ngisor 
Semarang 

 
Skala lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Perilaku Over 

Protective Orang Tua dimana skala tersebut disusun berdasarkan aspek-aspek 

yang menyusunnya. Gambaran perilaku over protective orang tua dapat ditinjau 
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baik secara umum maupun secara spesifik (ditinjau dari tiap aspek). Berikut 

merupakan gambaran perilaku over protective orang tua yang ditinjau secara 

umum dan spesifik. 

 

4.3.3.2.1  Gambaran Umum Perilaku Over Protective Orang Tua di SDN Bendan 
Ngisor Semarang 

 
Dari penggolongan kategori analisis berdasarkan mean teoritik yang 

disajikan pada tabel 4.3 diperoleh gambaran umum perilaku over protective orang 

tua sebagai berikut: 

Jumlah Item = 23 

Skor tertinggi = 23 X 4 = 92 

Skor terendah = 23 X 1 = 23 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (92 + 23) : 2 = 57,5 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (92 - 23) : 6 = 11,5 

Gambaran secara umum perilaku over protective orang tua berdasarkan 

perhitungan di atas diperoleh M = 57,5 dan SD = 11,5. Selanjutnya dapat 

diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

M – 1,0 SD = 57,5 – 11,5 = 46 
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M + 1,0 SD = 57,5 + 11,5 = 69 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi perilaku over 

protective orang tua sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Perilaku Over Protective Orang Tua 

 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <46 12 17,91 

Sedang 46 ≤ X <69 48 71,64 

Tinggi 69 ≤ X 7 10,45 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki perilaku over protective orang tua yang tergolong sedang. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong kriteria sedang 

sebesar 71,64%, sedangkan kriteria rendah sebesar 17,91% dan kriteria tinggi 

sebesar 10,45%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di 

bawah ini: 
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Gambar 4.6. Diagram Perilaku Over Protective Orang Tua 

 
Mean empirik variabel perilaku over protective sebesar 56,43. Mean empirik 

ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  3781 : 67 = 56,43 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 

=  56,43 : 23 = 2,45 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik perilaku over 

protective orang tua dengan nilai 56,43 lebih rendah dibandingkan mean teoritik 

dengan nilai 57,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian pada 

kenyataannya memiliki perilaku over protective orang tuayang lebih rendah 

dibandingkan rata-rata. 

4.3.3.2.2  Gambaran Spesifik Perilaku Over Protective Orang Tua di SDN 
Bendan Ngisor Semarang 
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Perilaku over protective orang tua dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni 

kontak berlebih dengan anak, perawatan atau pemberian kepada anak secara terus 

menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan dan memecahkan masalah 

anak. Gambaran setiap aspek dari perilaku over protective orang tua adalah: 

4.3.3.2.2.1  Gambaran Perilaku Over Protective Orang Tua di SDN Bendan 
Ngisor Semarang Berdasarkan Aspek Kontak Berlebih Dengan Anak 

 

Gambaran perilaku over protective orang tua berdasarkan aspek kontak 

berlebih dengan anak dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah item dalam aspek kontak berlebih = 5 

Skor tertinggi = 5 X 4 = 20 

Skor terendah = 5 X 1 = 5 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (20 + 5) : 2 = 12,5 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (20 – 5) : 6 = 2,5 

Gambaran perilaku over protective orang tua ditinjau dari aspek kontak 

berlebih dengan anak berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 12,5 dan SD 

= 2,5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 
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M – 1,0 SD = 12,5 – 2,5 = 10 

M + 1,0 SD = 12,5 + 2,5 = 15 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi perilaku over 

protective orang tua ditinjau dari aspek kontak berlebihdengan anak adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Perilaku Over Protective Orang Tua 

Ditinjau dari Aspek Kontak Berlebih Dengan Anak 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <10 14 20,90 

Sedang 10 ≤  X <15 42 62,69 

Tinggi 15 ≤ X 11 16,42 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki perilaku over protective orang tua ditinjau dari aspek kontak 

berlebih dengan anak yang tergolong sedang. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

persentase responden yang tergolong kriteria sedang berjumlah 62,69%, 

sedangkan kriteria rendah sebesar 20,9% dan kriteria tinggi sebesar 16,42%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di bawah ini: 
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Gambar 4.7. Diagram Perilaku Over Protective Orang Tua Ditinjau Dari  

Aspek Kontak Berlebih Dengan Anak 

Mean empirik aspek kontak berlebih dengan anaksebesar 11,72. Mean 

empirik ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  785 : 67 = 11,72 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 

=  11,72 : 5= 2,34 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik aspek kontak berlebih 

dengan anak dengan nilai 11,72 lebih rendah dibandingkan mean teoritik dengan 

nilai 12,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian pada kenyataannya 

memiliki aspek kontak berlebih dengan anakyang lebih rendah dibandingkan rata-

rata. 
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4.3.3.2.2.2 Gambaran Perilaku Over Protective Orang Tua di SDN Bendan 
Ngisor Semarang Berdasarkan Aspek Perawatan atau Pemberian 
Kepada Anak Secara Terus Menerus 

 

Gambaran perilaku over protective orang tua berdasarkan aspek perawatan 

atau pemberian kepada anak secara terus menerus dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah item dalam aspek pemberian atau perawatan secara terus menerus = 5 

Skor tertinggi = 5 X 4 = 20 

Skor terendah = 5 X 1 = 5 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (20 + 5) : 2 = 12,5 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (20 – 5) : 6 = 2,5 

Gambaran perilaku over protective orang tua ditinjau dariaspek pemberian 

atau perawatan kepada anak secara terus menerus berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 12,5 danSD = 2,5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

M – 1,0 SD = 12,5 – 2,5 = 10 

M + 1,0 SD = 12,5 + 2,5 = 15 
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Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi perilaku over 

protective orang tua ditinjau dariaspek pemberian atau perawatan kepada anak 

secara terus menerus adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Perilaku Over Protective Orang Tua Ditinjau dari 
Aspek Pemberian atau Perawatan Kepada Anak Secara Terus Menerus 

 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <10 13 19,40 

Sedang 10 ≤  X <15 40 59,70 

Tinggi 15 ≤ X 14 20,90 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki perilaku over protective orang tuaditinjau dari aspek 

pemberian atau perawatan kepada anak secara terus menerus yang tergolong 

sedang. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong 

kriteria sedang berjumlah 59,7%, sedangkan kriteria tinggisebesar 20,9% dan 

kriteria rendah sebesar 19,4%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

persentase di bawah ini: 
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Gambar 4.8. Diagram Perilaku Over Protective Orang Tua Ditinjau Dari  

Aspek Pemberian atau Perawatan Kepada Anak Secara Terus Menerus 

 

Mean empirik aspek pemberian atau perawatan kepada anak secara terus 

menerussebesar 12,04. Mean empirik ini diperoleh dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  807 : 67 = 12,04 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 

=  12,04 : 5 = 2,41 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik aspek pemberian atau 

perawatan kepada anak secara terus menerusdengan nilai 12,04 lebih rendah 

dibandingkan mean teoritik dengan nilai 12,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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subjek penelitian pada kenyataannya memiliki aspek pemberian atau perawatan 

kepada anak secara terus menerus yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. 

 

4.3.3.2.2.3 Gambaran Perilaku Over Protective Orang Tua di SDN Bendan 
Ngisor Semarang Berdasarkan Aspek Mengawasi Kegiatan Anak 
Secara  Berlebihan 

 

Gambaran perilaku over protective orang tua berdasarkan aspek mengawasi 

kegiatan anak secara berlebihan dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah item dalam aspek mengawasi secara berlebihan = 4 

Skor tertinggi = 4 X 4 = 16 

Skor terendah = 4 X 1 = 4 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (16 + 4) : 2 = 10 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (16 – 4) : 6 = 2 

Gambaran perilaku over protective orang tua ditinjau dari aspek mengawasi 

kegiatan anak secara berlebihan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 10 

danSD = 2. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

M – 1,0 SD = 10 – 2 = 8 
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M + 1,0 SD = 10 + 2= 12 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi perilaku over 

protective orang tua ditinjau dariaspek mengawasi kegiatan anak secara 

berlebihan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Perilaku Over Protective Orang Tua Ditinjau dari 
Aspek Mengawasi Kegiatan Anak secara Berlebihan 

 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <8 21 31,34 

Sedang 8 ≤  X <12 29 43,28 

Tinggi 12 ≤ X 17 25,37 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki perilaku over protective orang tuaditinjau dari aspek 

mengawasi kegiatan anak secara berlebihan yang tergolong sedang. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong kriteria sedang 

berjumlah 43,28%, sedangkan kriteria rendah sebesar 31,34% dan kriteria tinggi 

sebesar 25,37%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di 

bawah ini: 
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Gambar 4.9. Diagram Perilaku Over Protective Orang Tua Ditinjau Dari  

Aspek Mengawasi Kegiatan Anak Secara Berlebihan 

Mean empirik aspek mengawasi kegiatan anak secara berlebihan sebesar 

9,52. Mean empirik ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  638 : 67 = 9,52 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 

=  9,52 : 4= 2,38 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik aspek mengawasi 

kegiatan anak secara berlebihan dengan nilai 9,52 lebih rendah dibandingkan 

mean teoritik dengan nilai 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian 

pada kenyataannya memiliki aspek mengawasi kegiatan anak secara berlebihan 

yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. 
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4.3.3.2.2.4 Gambaran Perilaku Over Protective Orang Tua di SDN Bendan 
Ngisor Semarang Berdasarkan Aspek Memecahkan Masalah Anak 

 

Gambaran perilaku over protective orang tua berdasarkan aspek 

memecahkan masalah anak dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah item dalam aspek memecahkan masalah anak= 9 

Skor tertinggi = 9 X 4 = 36 

Skor terendah = 9 X 1 = 9 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (36 + 9) : 2 = 22,5 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (36 – 9) : 6 = 4,5 

Gambaran perilaku over protective orang tua ditinjau dari aspek 

memecahkan masalah anak berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 22,5 

danSD = 4,5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

M – 1,0 SD = 22,5 – 4,5 = 18 

M + 1,0 SD = 22,5 + 4,5= 27 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi perilaku over 

protective orang tua ditinjau dariaspek memecahkan masalah anak adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Perilaku Over Protective Orang Tua Ditinjau  

dari Aspek Memecahkan Masalah Anak 

 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 

Rendah X <18 8 11,94 

Sedang 18 ≤  X <27 43 64,18 

Tinggi 27≤ X 16 23,88 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki perilaku over protective orang tua ditinjau dari aspek 

memecahkan masalah anak yang tergolong sedang. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan persentase responden yang tergolong kriteria sedang berjumlah 64,18%, 

sedangkan kriteria tinggi sebesar 23,88% dan kriteria rendah sebesar 11,94%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di bawah ini: 

 

Gambar 4.10. Diagram Perilaku Over Protective Orang Tua Ditinjau  
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Dari Aspek Memecahkan Masalah Anak 

 

Mean empirik aspek memecahkan masalah anak sebesar 23,15. Mean 

empirik ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

Mean empirik  =  Skor total : Jumlah subjek 

=  1551 : 67 = 23,15 

Rata-rata skor =  Mean empirik : Jumlah aitem 

=  23,15 : 9= 2,57 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, mean empirik aspek memecahkan 

masalah anak dengan nilai 23,15 lebih tinggi dibandingkan mean teoritik dengan 

nilai 22,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian pada kenyataannya 

memiliki aspek memecahkan masalah anak yang lebih tinggi dibandingkan rata-

rata. 

Secara keseluruhan, ringkasan analisis Perilaku Over Protective Orang Tua 

untuk tiap aspek dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14. Ringkasan Analisis Perilaku Over Protective Orang Tua Tiap Aspek 

 

Kriteria Kontak 
Berlebih 

Perawatan 
Terus 

Menerus (%) 

Pengawasan 
Berlebihan 

Memecahkan 
Masalah (%) 
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(%) (%) 

Rendah 20,90 19,40 31,34 11,94 

Sedang 62,69 59,70 43,28 64,18 

Tinggi 16,42 20,90 25,37 23,88 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua aspek pada 

variabelperilaku over protective orang tua tergolong sedang dari aspek kontak 

berlebih dengan anak (62,69%), aspek perawatan atau pemberian kepada secara 

terus menerus (59,7%), aspek mengawasi anak secara berlebihan (43,28%) dan 

aspek memecahkan masalah anak (64,18%). Persentase kategori rendah pada 

aspek kontak berlebih dengan anak (20,9%), aspek perawatan atau pemberian 

kepada secara terus menerus (19,4%), aspek mengawasi anak secara berlebihan 

(31,34%) dan aspek memecahkan masalah anak (11,94%). Sedangkan persentase 

pada kategori tinggi pada aspek kontak berlebih dengan anak (16,42%), aspek 

perawatan atau pemberian kepada secara terus menerus (19,4%), aspek 

mengawasi anak secara berlebihan (20,9%) dan aspek memecahkan masalah anak 

(11,94%). Diagram persentase ringkasan analisis perilaku over protective orang 

tua tiap aspek dapat dilihat di bawah ini: 
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Gambar 4.11. Analisis Perilaku Over Protective Orang Tua Tiap Aspek 
 

 
 

4.4 Pembahasan 

Bullying menurut Sejiwa (2008:2) adalah sebuah situasi dimana terjadinya 

penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok. Pihak yang kuat tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa 

juga kuat secara mental. Dalam lingkup sekolah, bullying merupakan perilaku 

agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang 

atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih 

lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bullying tidak hanya dalam bentuk 
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fisik yang bisa terlihat jelas, tetapi bentuk bullying dapat tidak terlihat dan 

berdampak cukup serius, misalnya pengucilan. 

Bullying di sekolah dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan 

kekuasaan dimana para pelaku memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga 

korban merasa tidak berdaya untuk melawan. Perilaku ini berdampak cukup serius 

pada korbannya. Dampak perilaku bullying terhadap korbannya yaitu korban 

cenderung mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan 

psikologis yang rendah (low psychological well-being), penyesuaian sosial yang 

buruk yang mengakibatkan korban terlihat seperti membenci lingkungan 

sosialnya, merasa enggan untuk berangkat ke sekolah, sering merasa kesepian, 

sering bolos sekolah, gangguan psikologis, dan kesehatan memburuk. Apabila 

ditinjau lebih jauh korban bullying dapat mengalami gangguan psikologis seperti 

rasa cemas yang berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan 

gejala-gejala gangguan stres pasca-trauma  (posttraumatic stress disorder). Selain 

dampak negatif dari segi psikologis ada  juga dari segi fisik seperti sakit kepala, 

sakit tenggorokan, flu, bibir pecah-pecah,  dan sakit dada. Sedangkan bagi para 

korban bullying yang langsung mengalami  perilaku agresif juga dapat mengalami 

luka-luka fisik. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara umum, bullying pada siswa 

SDN Bendan Ngisor Semarang termasuk dalam kategori sedang sebesar 68,7%, 

sedangkan kriteria rendah sebesar 25,4% dan kriteria tinggi sebesar 5,9%. Adapun 

mean empirik bullying dengan nilai 69,57 lebih rendah dibandingkan mean 
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teoritik dengan nilai 75. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian pada 

kenyataannya memiliki bullying yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar siswa SDN Bendan Ngisor Semarang menunjukkan 

kekuasaan atau kekuatan yang kurang dominan untuk menyakiti temannya atau 

dapat dikatakan bullying pada siswa cukup rendah. Siswa tidak menunjukkan 

tanda-tanda untuk menguasai atau menyakiti siswa yang lain secara pasif, hanya 

beberapa perilaku negatif yang berkembang seperti perilaku meminta uang jajan 

atau makanan kepada temannya, namun demikian, secara keseluruhan bullying 

pada siswa SDN Bendan Ngisor dapat dikatakan cukup rendah.  

Rendahnya bullying pada siswa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 

pengawasan yang cukup ketat dari pihak sekolah sehingga perilaku bullying dan 

perilaku negatif lainnya pada siswa dapat ditekan. Setiap komponen di SDN 

Bendan Ngisor, mulai dari kepala sekolah, guru, sampai karyawan, bertugas 

sebagai pengawas terhadap perilaku siswa sehingga dapat memutus mata rantai 

bullying yang mungkin dapat muncul. Hal ini sesuai pendapat Siswati dan 

Widayanti (2009:11) bahwa penyediaan pengawasan yang dilakukan  oleh  orang  

dewasa secara  memadai,  khususnya dalam  wilayah-wilayah  yang kurang  

terstruktur, seperti lapangan bermain, kantin atau koperasi sekolah, dapat 

mengurangi munculnya bullying pada siswa. Selain itu, pihak sekolah juga 

menyediakan hukuman yang cukup serius bagi para pelaku bullying dalam rangka 

meminimalisir bullying pada siswa. Upaya untuk mengurangi bullying di SDN 

Bendan Ngisor, pihak sekolah terus mengupayakannya selain melalui sangsi juga 

peningkatkan perilaku positif siswa melalui kegiatan sekolah, seperti pramuka dan 
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kegiatan lainnya, dengan harapan siswa dapat menyalurkan energinya pada hal-

hal positif. 

Bullying dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu fisik, verbal dan psikologis. 

Hasil analisis deskriptif bullying untuk tiap aspek menunjukkan bahwasemua 

aspek pada variabel bullying tergolong sedang dari aspek fisik (59,7%), aspek 

verbal (65,67%) dan aspek psikologis (70,15%). Dengan demikian, gambaran 

bullying pada siswa SDN Bendan Ngisor Semarang baik secara umum maupun 

spesifik (tiap aspek) berada dalam kategori sedang. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh berbagai variabel yang mendukung dan atau memperlemah bullying itu 

sendiri. Adapun faktor yang menjadi perhatian atau fokus dalam penelitian ini 

adalah faktor perilaku over protective orang tua. 

Perilaku over protective orang tua merupakan kecenderungan dari pihak 

orang tua untuk melindungi anak secara berlebihan, dengan memberikan 

perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai 

sebegitu jauh sehingga anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung 

pada orang tua.Menurut Kartono (2000:199) over protective merupakan kasih 

sayang orang tua yang berlebihan kepada anak, pada umumnya oleh orang tua 

anak terlalu banyak dilindungi, ditolong dan dihindarkan dari kesulitan-kesulitan 

kecil setiap harinya. Orang tua menghindarkan anak dari kesulitan-kesulitan kecil 

setiap hari, mencegah anak melakukan pekerjaan yang sebenarnya belum tentu 

membahayakan, orang tua memberikan kcontrol secara berlebihan sehingga anak 

tidak bebas melakukan tindakan yang sebenarnya ingin dilakukan. 
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Menurut Purwanto (1993:110) hal-hal yang dapat menyebabkan orang tua 

memberikan perlindungan yang berlebihan kepada anak-anak mereka antara 

lain : 

a.  Karena ketakutan yang berlebihan dari orang tua akan bahaya yang mungkin 

mengancam anak mereka. Dalam hal yang demikian orang tua akan selalu 

berusaha melindungi anaknya dari segala sesuatu yang mengandung bahaya. 

b.  Keinginan yang tidak disadari untuk selalu menolong dan memudahkan 

kehidupan anak mereka. 

c.  Karena orang tua takut akan kesukaran, segan bersusah-susah ingin mudahnya 

dan enaknya saja. Orang tua takut kalau-kalau anak mereka bertingkah atau 

membandel dan terus merengek jika kehendaknya tidak dituruti. 

d.  Karena kurangnya pengetahuan orang tua. Kebanyakan orang tua, baik yang 

tidak terpelajar sekalipun mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang harus 

dilarang, orang tua tidak mengetahui bahwa anak mereka harus dibiasakan 

akan ketertiban, berlaku menurut peraturan-peraturan yang baik untuk bekal 

hidupnya nanti dalam masyarakat. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara umum, perilaku over 

protective orang tua di SDN Bendan Ngisor Semarang termasuk dalam kategori 

sedang sebesar 71,64%, sedangkan kriteria rendah sebesar 17,91% dan kriteria 

tinggi sebesar 10,45%. Adapun mean empirik perilaku over protective orang tua 

dengan nilai 56,43 lebih rendah dibandingkan mean teoritik dengan nilai 57,5. Hal 
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tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian pada kenyataannya memiliki 

perilaku over protective orang tua yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. Hal 

ini berarti sebagian besar orang tua siswa di SDN Bendan Ngisor Semarang 

cenderung kurang menunjukkan perlindungan secara berlebihan kepada anaknya 

atau dapat dikatakan perilaku over protective orang tua cukup rendah. 

Perilaku over protective orang tua dapat dilihat dari empat aspek, yaitu 

kontak berlebih dengan anak, perawatan atau pemberian kepada anak secara terus 

menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan dan memecahkan masalah 

anak. Hasil analisis deskriptif perilaku over protective orang tua untuk tiap aspek 

menunjukkan bahwasemua aspek pada variabel perilaku over protective orang tua 

tergolong sedang dari aspek kontak berlebih dengan anak (62,69%), aspek 

perawatan atau pemberian kepada secara terus menerus (59,7%), aspek 

mengawasi anak secara berlebihan (43,28%) dan aspek memecahkan masalah 

anak (64,18%). Dengan demikian, gambaran perilaku over protective orang tua di 

SDN Bendan Ngisor Semarang baik secara umum maupun spesifik (tiap aspek) 

berada dalam kategori sedang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel 

yang mendukung dan atau memperlemah perilaku over protective orang tua 

sendiri. 

Hasil pengujian korelasi yang dilakukan pada siswa SDN Bendan Ngisor 

Semarang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara perilaku over 

protective orang tua dengan bullying pada siswa SDN Bendan Ngisor Semarang. 

Hal ini dilihat dari hasil koefisien korelasi (r) sebesar 0,344 dengan taraf 
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signifikan p = 0,004 dimana p < 0,05. Arah hubungan yang positif menunjukkan 

semakin besar perilaku over protective orang tua akan meningkatkan bullying 

pada siswa. Demikian pula sebaliknya.  

Mencermati paparan tersebut,dapat disimpulkan bahwa perilaku over 

protective orang tua berhubungan dengan bullying pada siswa. Siswa yang 

mendapatkan perlakuan atau perilaku over protective dari orang tuanya cenderung 

akan menunjukkan bullying yang tinggi di sekolahnya. Demikian juga sebaliknya, 

siswa yang kurang mendapatkan perilaku over protective dari orang tuanya 

cenderung tidak menunjukkan bullying di sekolahnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Yusuf (2001:49) yang 

mengatakan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perilaku over protective yang 

diberikan orang tua kepada anaknya adalah anak akan  mengalami perasaan tidak 

aman, agresif dan dengki, mudah merasa gugup, melarikan diri dari kenyataan, 

sangat tergantung pada orang lain, kurang mampu mengendalikan emosi, menolak 

tanggung jawab, egois, suka bertengkar dan sering menjadi troublemaker 

(pembuat onar), sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab munculnya 

perilaku bullying karena anak sering menjadi troublemaker (pembuat onar) bagi 

teman-temannya yang lain.  

Setiap orang tua berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan sarana 

kepada anak-anaknya untuk mengenal dunia luar secara luas. Orang tua seringkali 

beranggapan telah memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka dan orang tua 

juga sering mengira bahwa anak yang baikadalah anak yang patuh dan menurut 



93 

 

 

 

tanpa membantah sedikitpun. Sebagai individu yang sedang mengalami 

pertumbuhan, seorang anak sangat memerlukan perhatian dan bimbingan orang 

tua, agar perkembangannya mengarah secara positif. Bentuk perilaku orangtua 

yang kurang menguntungkan dalam perkembangan seperti perilaku orang tua 

yang selalu memanjakan dengan memenuhi segala keinginan dan terlalu 

melindungi akan mengakibatkan anak tidak bisa mandiri, selalu dalam keragu-

raguan dan tidak percaya pada kemampuan (Kartono, 2000:199). 

Over protective merupakan bentuk perhatian orang tua kepada anak terhadap 

segala gerak dan tingkah laku yang selalu dipantau secara berlebihan sampai-

sampai ia tidak bebas melakukan yang sebenarnya ingin ia lakukan. Menurut 

Mappiare (1982:37) over protective merupakan cara orang tua mendidik anak 

dengan terlalu melindungi, kurang memberi kesempatan kepadaanak untuk 

mengurusi keperluan-keperluannya sendiri, membuat rencana, menyusun 

alternatif, mengambil keputusan sendiri serta bertanggungjawab tehadap 

keputusannya. 

Perilaku over protective orang tua dapat berdampak kurang menguntungkan 

bagi perkembangan anak, anak yang mendapatkan kasih sayang secara berlebihan, 

terlalu dilindungi dan dihindarkan dari macam-macam kesulitan hidup sehari-hari 

maka anak akan tampak lemah hati jika jauh dari orangtua, menjadi penakut, 

mental dan kemampuannya menjadi rapuh, sangat egois, tidak tahan terhadap 

bantahan dan kritik dan tidak sanggup menghadapi frustrasi hidup (Kartono , 

2005:71). Menurut Surakhmad (2002:20), memanjakan anak merupakan bentuk 



94 

 

 

 

pembodohan kepada anak, orang tua jaman sekarang banyak yang memberikan 

kepada anaknya apa saja yang diinginkan, tapi tidak memberikan tanggungjawab 

kepadanya, akibatnya anak tidak mendapat kesempatan untuk belajar berbuat 

sendiri, mengambil keputusan, menjadi sangat tergantung pada orang tuanya, sulit 

untuk menyesuaikan diri dan bersikap ragu-ragu. 

Sunarto dan Hartono (2005:192) mengemukakan bahwa kebiasaan orang tua 

yang selalu memanjakan anak, anak tidak bisa mempertanggungjawabkan apa 

yang dilakukan, pada umumnya anak menjadi tidak mampu mandiri, tidak 

percaya dengan kemampuannya, merasa ruang lingkupnya terbatas. Seorang anak 

yang orang tuanya over protective jarang mengalami konflik, karena sering 

mendapat perlindungan dari orang tuanya, dengan situasi tersebut maka anak 

kurang mendapat kesempatan untuk mempelajari macam-macam tata cara atau 

sopan santun pergaulan di lingkungannya, maka wajar saja jika anak mengalami 

masalah dalam pergaulannya, salah satunya adalah munculnya perilaku bullying 

pada anak terhadap teman-temannya. 

Dengan demikian, siswa yang mendapatkan perilaku over protective dari 

orang tua secara berlebihan maka cenderung menunjukkan bullying di lingkungan 

sekolahnya, akan tetapi bila siswa dalam keluarga tidak mendapatkan perilaku 

over protective dari orang tua secara berlebihan maka cenderung dapat 

mengurangi perilaku bullying di lingkungan sekolahnya karena siswa akan 

memiliki tanggung jawab yang baik dalam bergaul di lingkungan sekolahnya. 
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4.5 Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri, begitu pula 

dengan penelitian ini. Keterbatasan yang ada diharapkan dapat dijadikan bahan 

acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.  

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Alat ukur yang digunakan untuk pengambilan data awal tidak berdasarkan 

aspek-aspek yang digunakan, sehingga dapat mengakibatkan identifikasi 

masalah tidak terukur secara tepat. 

b. Karakteristik subjek yang digunakan tidak mengacu pada karakteristik pelaku 

bullying yang sesungguhnya, sehingga banyak responden yang digunakan 

bukan pelaku bullying. 

c. Pada saat pengambilan data penelitian kondisi subjek sedang dalam masa 

remedial ujian sekolah, sehingga ada kemungkinan subjek mengisi skala 

dengan tidak konsentrasi dan dapat mempengaruhi hasil pengisian skala. 

d. Adanya social desirability (kecenderungan untuk memilih jawaban yang 

benar) yang mungkin ada pada instrumen penelitian yang mempengaruhi 

jawaban responden. Bisa jadi responden menjawab yang cenderung dianggap 

baik, karena responden melakukan faking good (pura-pura baik) agar sesuai 

dengan norma yang berlaku di tempat kerjaannya. Ini dibuktikan dengan 

adanya item yang memiliki jawaban yang sama.  

e. Hasil dari R Square sebesar 0,118, artinya bullying dapat dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh perilaku over protective orang tuasebesar 11,8%, sedangkan 
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sisanya 88,2% dipengaruhi oleh sebab lain. Hal ini menyebabkan variabel 

yang dapat mempengaruhi bullying bukan hanya variabel perilaku over 

protective orang tuasaja, namun dapat ditambahkan dengan variabel lain 

seperti kepribadian, perilaku otoriter orang tua, konsep diri, harga diri dan 

sebagainya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Sebagian besar siswa SDN Bendan Ngisor Semarang menunjukkan bullying 

yang termasuk dalam kriteria sedang. Mean empirik bullying lebih rendah 

dibandingkan mean teoritiknya, hal ini berarti bahwa sebagian besar siswa 

SDN Bendan Ngisor Semarang menunjukkan kekuasaan atau kekuatan yang 

kurang dominan untuk menyakiti temannya atau dapat dikatakan bullying 

pada siswa cukup rendah. 

b. Sebagian besar siswa SDN Bendan Ngisor Semarang mendapat perilaku over 

protective orang tua yang termasuk dalam kriteria sedang. Mean empirik 

perilaku over protective orang tua lebih rendah dibandingkan mean 

teoritiknya, hal ini berarti bahwa sebagian besar orang tua siswa SDN Bendan 

Ngisor Semarang cenderung kurang menunjukkan perlindungan secara 

berlebihan kepada anaknya atau dapat dikatakan perilaku over protective 

orang tua cukup rendah.  

c. Ada hubungan positif antara perilaku over protective orang tua dengan 

bullying pada siswa SDN Bendan Ngisor Semarang. Hal ini berarti bahwa 

makin rendah perilaku over protective orang tua maka makin rendah pula 
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bullying pada siswa, begitu juga sebaliknya, makin tinggi perilaku over 

protective orang tua, maka makin tinggi pula bullying pada siswa. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan di atas, maka 

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut; 

a. Bagi siswa 

Diharapkan dapat mengurangi kecenderungan bullying di sekolah, 

khususnya bagi siswa yang masih menunjukkan bullying cukup tinggi. Siswa 

disarankan mempertahankan perilaku positif agar tidak mengarah ke perilaku 

bullying dan perilaku negatif lainnya. Siswa hendaknya lebih menyalurkan 

energinya pada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sehingga semua 

waktunya tersalur pada kegiatan postitif dan tidak mengarah pada perilaku 

bullying. Bagi siswa yang tidak melakukan bullying diharapkan dapat menjadi 

promotor anti bullying, dengan cara memberikan nasehat kepada teman-temannya 

yang masih berperilaku bullying. 

b. Bagi orang tua 

Diharapkan dapat memahami kondisi anak, karena berbagai tuntutan baik 

mental, moral maupun sosial. Terutama bagi orang tua siswa yang menjadi subjek 

penelitian hendaknya tidak menerapkan sikap yang berlebihan seperti halnya 

orang tua selalu menginginkan kontak dengan anak dan bentuk perilaku over 

protective lainnya, karena perilaku over protective dapat menjadikan anak 

mengalami masalah dalam pergaulannya. Meski menempati posisi yang tidak 
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terlalu vital, peran perilaku over protective orang tua tidak dapat diabaikan, akan 

lebih baik jika peran perilaku orang tua lebih diperhatikan untuk meningkatkan 

kemampuan anak baik secara intelektual, emosional, moral, sosial, sehingga dapat 

mengurangi munculnya bullying pada anak sekolah. 

c. Bagi sekolah 

Sekolah, baik kepala sekolah, guru dan karyawan, lebih waspada dengan 

perilaku bullying yang dapat muncul kapan saja dan mengantisipasi dengan 

mencanangkan gerakan anti-bullying yaitu dengan cara membuat poster, mading, 

slogan anti-bullying di lingkungan sekolah SDN Bendan Ngisor Semarang. 

Sekolah dapat menambah kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler untuk 

menjadikan para siswa lebih menyalurkan energinya pada kegiatan yang lebih 

positif sehingga dalam sekolah tersebut perilaku bullyingnya rendah. Pihak 

sekolah dapat memvariasikan aktifitas di sekolah menjadi lebih banyak dan lebih 

positif. 

d. Bagi peneliti lain 

Disarankan bagi peneliti mendatang untuk memperhatikan variabel-variabel 

lain yang berpengaruh terhadap bullying, misalnya: konsep diri, harga diri, pola 

asuh otoriter, kepribadian dan sebagainya. Juga disarankan dalam pelaksanaan 

penelitian mendatang untuk melakukan uji coba alat ukur terlebih dahulu. 
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Lampiran 1 

Skala Studi Pendahuluan 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A.  Identitas Responden 

 Nama :                                                    

 Nama Anak : 

 Kelas : 

 
B. Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan diri 

Anda. Pilihan jawaban sebagai berikut:  

a. SS :  Sangat Sesuai, apabila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri 

Anda. 

b. S :  Sesuai, apabila pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda. 

c. TS : Tidak Sesuai, apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri Anda. 

d. STS :  Sangat Tidak Sesuai, apabila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai 

dengan diri Anda. 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 
1 Saya ingin anak saya selalu dekat dengan saya.     

 
2 Saya khawatir jika anak saya pergi terlalu lama.     

 
3 Saya tidak mengijinkan anak mengikuti kegiatan yang 

membutuhkan waktu lama, misalnya berkemah. 
    

4 Saya tidak ingin anak saya bermain terlalu lama dengan 
teman-temannya. 

    

5 Saya selalu mengontak kemanapun anak saya pergi.     
 

6 Setiap pagi, saya selalu menyiapkan baju sekolah anak.     
 

7 Saya sering membantu memakaikan sepatu anak.     
 

8 Setiap hari, saya yang selalu mengambilkan makan 
anak. 

    
 

9 Saya selalu mengantar dan menjemput pulang sekolah.     
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10 Saya tidak tega ketika melihat anak saya mengerjakan 

tugas sehari-hari, misalnya membereskan tempat tidur. 
    

11 Saya melarang anak bermain dengan kotoran.     
 

12 Kemanapun anak saya pergi, saya selalu mengawasinya.     
 

13 Saya membatasi aktivitas anak agar tidak capek.     
 

14 Saya akan langsung marah jika anak terlambat pulang 
sekolah. 

    

15 Saya selalu mengawasi anak saya yang sedang bermain 
bersama teman-temannya. 

    

16 Setiap ada tugas prakarya dari sekolah, saya selalu 
mengerjakannya. 

    

17 Saya tidak mengijinkan anak membeli kebutuhannya 
sendiri, misalnya membeli buku. 

    

18 Saya akan membantu anak ketika mengalami kesulitan 
mengerjakan PR. 

    

19 Ketika anak mengalami masalah dengan temannya di 
sekolah, saya yang akan menyelesaikannya. 

    

20 Setiap anak mengalami kesulitan dalam hal apapun, 
saya yang selalu menyelesaikannya. 
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Lampiran 2 
Skala Penelitian 
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SKALA PENELITIAN 

Dengan hormat, 
Dalam rangka pembuatan tugas akhir guna meraih gelar kesarjanaan di 

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Semarang, saya memohon kesediaan Adik-
adik untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi skala yang saya lampirkan 
berikut ini. 

Adapun petunjuk pengisian skala ini adalah sebagai berikut : 
1. Isilah terlebih dahulu identitas adik-adik. 
2. Baca dan pahamilah pernyataan-pernyataan pada skala tersebut. 
3. Jawablah pernyataan-pernyataan yang ada dengan sejujurnya sesuai dengan 

kondisi adik-adik saat ini. 
4. Pilihlah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai 

dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia. Adapun pilihan 
jawaban yang disediakan adalah: 
SL : Selalu, Bila Adik-adik merasa selalu mengalami hal seperti dalam 

pernyataan 
SR : Sering, Bila Adik-adik merasa sering mengalami hal seperti dalam 

pernyataan 
J : Jarang, Bila Adik-adik merasa jarang mengalami hal seperti dalam 

pernyataan 
TP : Tidak Pernah, Bila Adik-adik merasa tidak pernah mengalami hal 

seperti dalam pernyataan 
Contoh : 

Pernyataan SL SR J TP 
Saya adalah orang yang sabar  X   

 
Jawaban di atas menerangkan bahwa adik-adik Sering dengan pernyataan di 
depannya 

5. Apabila ingin mengubah jawaban, Adik-adik dapat memberikan tanda dua 
garis mendatar (=) pada jawaban Adik-adik kemudian Adik-adik dapat 
mengganti jawaban tersebut dengan jawaban yang lebih sesuai dengan diri 
Adik-adik. 
Contoh : 

Pernyataan SL SR J TP 
Saya adalah orang yang sabar  =X= X  

 
Artinya Adik-adik mengubah jawaban dari Sering menjadi Jarang 

6. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang Adik-adik berikan 
adalah benar bila hal itu sesuai dengan diri Adik-adik. 

7. Bila Adik-adik telah selesai mengerjakan skala ini, saya mohon kesediaan 
Adik-adik untuk memeriksa kembali skala ini agar tidak ada pernyataan 
yang terlewati. 

8. Semua jawaban dan identitas Adik-adik dijamin kerahasiaannya, sehingga 
tidak perlu ragu dalam mengisi skala ini. 

Terimakasih atas bantuan dan kerjasama yang telah Saudara berikan. 
 

Hormat saya, 
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Karina Astarini 
 

IDENTITAS RESPONDEN 
Nama :   *) 
Usia :  Tahun 
Kelas :  Tahun 
Keterangan:  *)  Boleh diisi dengan inisial atau singkatan 
 
 

SKALA I 

No Pernyataan Jawaban 
SL SR J TP 

1 Saya menampar pipi teman karena ada teman yang 
menyinggung perasaan saya. 

    

2 Teman menantang saya untuk berkelahi, saya langsung 
menamparnya 

    

3 Teman yang tidak saya sukai lewat di depan saya, saya 
menjegalnya hingga terjatuh. 

    

4 Saya senang menjegal teman yang lemah     
5 Saya meludahi teman yang mengejek/menghina saya     
6 Saya langsung meludahi teman yang berberbicara kasar pada 

saya 
    

7 Saya suka meminta uang pada teman yang memiliki banyak 
uang dengan cara paksa. 

    

8 Saya meminta jajan pada teman yang lain dengan memaksa     
9 Saat di dalam kelas, saya sering iseng melempar 

pensil/penghapus ke arah teman lain 
    

10 Saat ada teman atau orang yang berani sama saya, saya 
langsung melemparnya dengan barang apapun yang terdekat 

    

11 Saya mencaci maki teman yang tidak saya sukai saat di 
sekolah. 

    

12 Saya memaki teman yang berlaku tidak sopan pada saya     
13 Saya senang menghina teman yang tidak punya (miskin)     
14 Saya senang mengejek teman yang lebih bodoh dari saya     
15 Saya menjuluki teman-teman dengan nama julukan yang 

tidak baik, misalnya memanggil dengan nama binatang 
    

16 Saya suka memanggil teman dengan nama orang tuanya     
17 Saya menuduh teman yang lain, saat saya kehilangan barang 

di sekolah, seperti pensil, bollpoint 
    

18 Meskipun saya sendiri yang sedang ribut di kelas, namun saya 
suka menuduh teman lain yang berbuat keributan di kelas 

    

19 Saya suka menyebarkan keburukan seseorang kepada orang 
lain 

    

20 Saya senang berbicara bohong agar teman-teman dibenci 
sama yang lain 

    

21 Saya menolak dengan tegas jika ada teman yang kurang 
pandai mengajak saya bermain 

    

22 Saya tidak bersedia diajak bermain dengan teman yang tidak     
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mampu (miskin) 
23 Saya merasa diri saya yang paling hebat di dalam kelas     

No Pernyataan Jawaban 
SL SR J TP 

24 Saya merasa tidak ada satupun teman yang berani dengan 
saya 

    

25 Saya tidak mau mengajak bicara teman yang tidak saya sukai     
26 Saya bersikap acuh (tidak peduli) pada teman yang tidak 

mampu 
    

27 Saya mengajak teman-teman untuk tidak bermain dengan 
teman yang kurang mampu (miskin) 

    

28 Saya malas mengajak anak yang kurang pandai (bodoh) dalam 
tugas kelompok 

    

29 Saya senang melihat teman yang tidak saya sukai ditertawai 
oleh teman-teman 

    

30 Saya membicarakan keburukan teman di hadapan teman yang 
lain 

    

31 Saya melotot pada teman yang tidak saya suka setiap 
bertemu dengannya 

    

32 Saya akan memandangnya dengan tajam (memelototinya) 
teman yang berani melawan saya 

    

33 Saya suka menghina teman-teman     
34 Saya menganggap remeh kemampuan teman yang lain     
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Petunjuk Pengisian Skala II 
1. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda. 
2. Dibawah ini anda akan menemukan bermacam-macam pernyataan. 
3. Pilih salah satu jawaban yang terdiri dari:  

a. SS : Sangat Sesuai, apabila pernyataan tersebut sangat sesuai 
dengan diri Anda. 

b. S :  Sesuai, apabila pernyataan tersebut sesuai dengan diri Adik-
adik. 

c. TS : Tidak Sesuai, apabila pernyataan tersebut tidak sesuai 
dengan diri Adik-adik. 

d. STS :  Sangat Tidak Sesuai, apabila pernyataan tersebut sangat 
tidak sesuai dengan diri Adik-adik. 

4. Berilah tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai 
dengan diri Adik-adik.  

 
Contoh : 
 

Pernyataan SS S TS STS 
Saya adalah orang yang sabar  X   

 
5. Jika Anda melakukan kesalahan dalam menjawab tidak perlu dihapus, 

cukup diberi tanda “=” pada jawaban yang salah lalu diganti dengan 
jawaban yang anda anggap lebih tepat. 
Contoh : 

Pernyataan SS S TS STS 
Saya adalah orang yang sabar  =X= X  

 
6. Tidak ada jawaban salah, semua jawaban dianggap benar asalkan sesuai 

dengan diri adik-adik. 
7. Jangan sampai ada pertanyaan yang anda lewatkan. 
8. Kerahasiaan identitas diri dan jawaban adik-adik menjadi prioritas kami. 

 
>>> Selamat Mengerjakan <<< 
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SKALA II 

No Pernyataan Jawaban 
SS S TS STS 

1 Kemanapun saya pergi, orang tua selalu menemani     
2 Orang tua selalu mengantarkan/menjemput saya sekolah, 

meskipun dekat 
    

3 Orang tua tidak membiarkan saya bermain sendirian     
4 Orang tua tidak melarang saya pergi bersama teman-teman     
5 Orang tua memberikan ijin pada saya untuk pergi ke sekolah 

sendiri 
    

6 Orang tua malah menyuruh saya untuk bermain bersama 
teman-teman 

    

7 Orang tua selalu mengambilkan seragam sekolah saya     
8 Saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, 

misalnya membereskan tempat tidur 
    

9 Orang tua melarang saya untuk melakukan pekerjaan rumah 
misalnya menyapu 

    

10 Saya mempersiapkan keperluan sekolah sendiri, misalnya 
mengambil baju dan sepatu 

    

11 Orang tua melatih saya untuk bersikap mandiri     
12 Orang tua hanya memberikan contoh jika saya memerlukan 

bantuan 
    

13 Setiap ada teman yang datang ke rumah, orang tua selalu 
mengawasinya 

    

14 Orang tua selalu menanyakan kemana saya pergi     
15 Orang tua terlalu khawatir dengan keadaan saya  jika di luar 

rumah 
    

16 Orang tua memberikan saya kepercayaan melakukan aktivitas 
bersama teman-teman 

    

17 Orang tua tidak melarang saya mengikuti kegiatan sekolah     
18 Orang tua memberikan pengarahan agar saya selalu berhati-

hati jika berteman 
    

19 Orangtua membantu mengerjakan PR yang sulit     
20 Setiap mendapat tugas ketrampilan, orangtua selalu 

membuatkannya 
    

21 Orang tua selalu menuntun saya dalam pembuatan tugas 
sekolah yang sulit 

    

22 Saya mengerjakan PR sendiri meskipun cukup sulit     
23 Setiap ada tugas dari sekolah, orangtua mengajarkan pada 

saya untuk mengerjakannya sendiri 
    

24 Orang tua hanya memberikan cara agar saya dapat membuat 
tugas sekolah 

    

25 Jika saya mendapat masalah dengan teman sekolah, orangtua 
selalu melaporkannya pada guru 

    

26 Orangtua selalu menasehati teman saya yang nakal     
27 Orang tua tidak terima jika saya dinakali oleh teman-teman     
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disekolah 
 

No Pernyataan Jawaban 
SS S TS STS 

28 Orangtua melatih saya berani menghadapi masalah dengan 
teman. 

    

29 Orangtua tidak pernah mencampuri masalah saya dengan 
teman. 

    

30 Orang tua hanya memberikan nasehat jika saya sedang punya 
masalah dengan teman 
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Lampiran 3 

Tabulasi Data 
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Lampiran 4 

Tabulasi Data Skor 
Instrumen 
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Lampiran 5 

Uji Validitas Item Instrumen 
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Lampiran 6 

Uji Reliabilitas Skala 
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Lampiran 7 

Analisis Data 
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Lampiran 8 

Surat Ijin Penelitian 
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