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Abstract 

The problems that often occur and until now has not been solved that is the 

problem of bullying behavior. Bullying behavior makes parents, educators, and 

community feel concerned, because the behavior of bullying occurs in elementary 

school students up to college. Bullying behavior is a negative action perpetrated 

by some students who are attacking either emotional, verbal, or physical attacks 

that can adversely affect the psychological development of the offender or the 

victim. 

This research is aimed; 1.) to describe and analyze the impact of 

communication pattern between parents and children to the act of bullying 

conducted by adolescents in Surakarta, 2.) to determine the intensity of impact 

performed by group communications to the act of bullying conducted by 

adolescents in Surakarta, and 3.) to determine the significance of the impact of 

communications pattern between parents-children and peer-group 

communications to the act of bullying conducted by adolescents in Surakarta. 

This research utilizes quantitative research type and utilizes questioner as 

its research instrument. Population in this research includes invinete - a 

population that has no limit – having 200-400 samples that has already fulfilled 

the requirements to be examined. The sampling technique in this research applied 

to this research is purposive sampling. Meanwhile, the method to analyze the data 

is double-regression analysis. 

Finally, this research has come to a conclusion that; 1.) Communications 

pattern between parents and children has an impact to the act of bullying 

conducted by adolescents in Surakarta, 2.) The intensity of communications 

performed by peer-group has an impact to the act of bullying conducted by 

adolescents in Surakarta, and 3.) Communications pattern between parents-

children and peer-group communications simultaneously has a significant impact 

to the act of bullying conducted by adolescents in Surakarta. 

Keywords:  communication patterns of parents-children, peer-group 

communications, and the act of bullying 
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Pendahuluan  

Permasalahan yang sering terjadi dan sampai sekarang belum terselesaikan 

yaitu masalah perilaku bullying. Perilaku bullying membuat orangtua, pendidik, 

dan masyarakat merasa prihatin, karena perilaku bullying terjadi pada siswa 

tingkat SD sampai Perguruan tinggi. Khususnya pada remaja saat individu 

menjalani pendidikan di SMP dan SMA. Hertinjung dan Karyani (2015: 172) 

menjejelaska bahwa perilaku bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan 

secara berulang oleh sebagian siswa atau lebih yang bersifat menyerang karena 

adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat baik itu merupakan 

serangan emosional, verbal ataupun fisik. Contoh dari perilaku bullying antara 

lain mengejek, menyebarkan gosip, menghasut, menindas, menakut-nakuti 

(mengintimidasi), memberikan mengancam, mengucilkan, memalak atau 

menyerang secara fisik seperti mendorong, menampar, atau memukul. 

Riset dilakukan di negara di Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan 

meunjukkan perilaku bullying di atas 70%. Penelitian di Indonesia melibatkan 

9000 siswa usia 12 – 17 tahun terdapat 84% anak di Indonesia mengalami 

kekerasan di sekolah. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 31,8% siswa di sekolah mengalami 

bullying di sepanjang tahun 2014. Kasus bullying menurut KPAI beragam mulai 

dari ejekan hingga perlakuan kasar yang menyebabkan luka fisik (Pratiwi, 2016: 

214). Menanggapi fenomena bullying tersebut, Ketua Dewan Konsultatif Nasional 

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PAI) Seto Mulyadi (dalam 

Fizriyani, 2016: 2) menyatakan, bullying anak tinggi dan penting untuk diatasi 

sesegera mungkin. 

Mengingat dampak bullying cenderung negatif pada remaja, maka perlu 

ditindaklanjuti dalam penelitian.  Pengertian perilaku bullying menurut Priyatna 

(2010:67) adalah perilaku yang disengaja, seperti mengejek atau memukul 

sehingga mengakibatkan seseorang  dalam  keadaan  tidak  nyaman atau terluka 

dan  terjadi berulang-ulang. Perilaku bullying tidak hanya terjadi di lingkungan 

sosial masyarakat, tetapi juga terjadi di lingkungan sekolah.Banyak faktor yang 

mempengaruhi perilaku bullying, secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu 
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faktor internal dan eksternal. Faktor internal dijelakan oleh Rigby (2007: 169), 

faktor internal berasal dalam diri individu yaitu religiusitas, regulasi emosi, 

kepribadian, perasaan berkuasa dan gender. Faktor eksternal menurut Wiyani 

(2013: 87) meliputi perbedaan kelas, lingkungan keluarga, komunikasi, 

lingkungan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. 

Faktor kelompok teman sebaya memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya 

perilaku bullying di sekolah. Menurut Usman (2013:27) kelompok teman sebaya 

yang memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak yang negatif bagi 

sekolah seperti kekerasan, perilaku membolos, rendahnya sikap menghormati 

kepada sesama teman dan guru. Teman di lingkungan sekolah idealnya berperan 

sebagai “partner” siswa dalam proses pencapaian program-program pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan 

perilaku bullying, kususnya pada remaja dan atas dasar  pendapat Usman (2013: 

25-7) bahwa faktor ekternal yang mempengaruhi perilaku bullying yaitu faktor 

komunikasi interpersonal remaja dengan orangtua dan komunikasi teman sebaya, 

maka peneliti mengajukan permasalahan penelitian, sebagai berikut: Pengaruh 

pola komunikasi orangtua-anak dan komunikasi kelompok teman sebaya terhadap 

perilaku bullying pada remaja di surakarta. 

 

Rumusan Masalah : 

1. Apakah pola komunikasi orangtua-anak berpengaruh terhadap perilaku 

bullying pada remaja di Surakarta? 

2. Apakah intensitas komunikasi kelompok teman sebaya berpengaruh terhadap 

perilaku bullying pada remaja di Surakarta? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pola komunikasi orangtua-anak 

dan komunikasi kelompok teman sebaya terhadap perilaku bullying pada 

remaja di Surakarta? 
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Telaah Pustaka 

1. Komunikasi  

Banyak para ahli komunikasi yang telah mendefinisikan komunikasi sesuai 

dengan pemikirannya masing-masing. Menurut Wilbur Schramm (dalam 

Rosmawaty, 2010: 14) komunikasi berasal dari Bahasa latin“communication” 

(pemberitahuan, pemberian bagan, pertukaran, ikut ambil bagian, pergaulan, 

persatuan, peran serta atau kerjasama). Asal katanya sendiri dari kata “communis” 

yang berarti “common” (bersifat umum, sama, atau bersama-sama). Sedangkan 

kata kerjanya “communicare” yang berarti berdialog, berunding atau 

bermusyawarah. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna 

mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan dapat diterima 

oleh komunikan. 

 

2. Perilaku Bullying 

Priyatna (2010: 8) mengatakan bahwa perilaku bullying adalah perilaku 

yang disengaja, seperti mengejek atau memukul sehingga mengakibatkan 

seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan terjadi berulang-ulang. 

Fataruba (2015: 87) menyatakan bahwa perilaku bullying adalah manipulasi yang 

dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis dengan sengaja dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa kuat atau berkuasa dengan 

tujuan menyakiti atau merugikan seseorang atau sekelompok orang yang merasa 

tidak berdaya. Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku bullying merupakan perilaku yang disengaja dan terjadi berulang-ulang, 

orang yang kuat mengganggu orang yang lemah, sehingga mengakibatkan 

seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. 
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Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Pola komunikasi orangtua-anak berpengaruh terhadap perilaku bullying pada 

remaja di Surakarta. 

2. Intensitas komunikasi kelompok teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku 

bullying pada remaja di Surakarta. 

Komunikasi 

Kelompok Teman 

Sebaya  

 

Perilaku Bullying 

Indikator: 

1. Penghargaan (respect).  

2. Empati  

3. Audible 

4. Kejelasan pesan  

5. Ketepatan pesan  

6. Kerendahan hati 

1) Kontak fisik langsung 

2) Kontak verbal langsung 

3) Perilaku non-verbal 

langsung 

4) Perilaku non-verbal tidak 

langsung 

 

Pola Komunikasi 

Orangtua-anak  

1. Pola komunikasi 

membebaskan (Permissive) 

2. Polakomunikasi Otoriter 

3. Polakomunikasi Demokratis 
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3. Pola komunikasi orangtua-anak dan komunikasi teman sebaya berpengaruh 

secara signifikan terhadap perilaku bullying pada remaja di Surakarta 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif.  Penelitian ini dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 9 Surakarta beralamat di Jl. Tarumanegara, Banyuanyar, Banjarsari 

Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK 

Negeri 9 Surakarta yang berjumlah 192 siswa. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 63 siswa, siswa kelas XI D berjumlah 32 siswa dan kelas XI E 

berjumlah 31 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner atau angket. 

 

Uji Hipotesis  

1) Regresi Berganda 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah suatu analisis data yang diperlukan untuk 

mengolah data yang diperoleh dari hasil kuesioner, yang kemudian akan dianalisis 

menggunakan metode statistik yang valid dan reliabel dengan menggunakan uji 

regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yaitu variabel 

independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2010: 89). Variabel independen 

yaitu variabel pola komunikasi orangtua-anak dan komunikasi kelompok teman 

sebaya dan variable dependennya perilaku bullying, dengan persamaan: 

Y = a + β1X1+ β2X2+ e 

Keterangan : 

Y  = Perilaku bullying 

a  = konstanta 

β1 = Koefisien regresi 

X1 = Pola Komunikasi Orangtua-anak 

X2 = Komunikasi kelompok teman sebaya 

e  = Standard Error 
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2) Uji t  

Uji t bertujuan untuk menguji secara sendiri-sendiri pengaruh variabel 

bebas yaitu pola komunikasi oranggtua-anak,  pola komunikasi kelompok teman 

sebaya, dan  variabel tidak bebas perilaku bullying, kriteria hipotesis: 

H0 : = 0, artinya secara sendiri-sendiri tidak ada pengaruh yang berarti dari 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas 

H1 : 0, artinya secara sendiri-sendiri ada pengaruh yang berarti dari 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 

Kriteria Pengujian :         

Ho diterima apabila: -t (α/2; n-1)< thitung< t (α/2; n-1) 

Ho ditolak apabila : - thitung< t (α/2; n-1) atau  thitung>t (α/2;n-1)  

Hasil olahan data dikatakan ada pengaruh dengan signifikan < 0,05 atau 

signifikansi 95% (Ghozali, 2002: 83). 

 

3) Uji F 

Uji F bertujuan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel 

bebas yaitu pola komunikasi orangtua-anak dan intensitas komunikasi teman 

sebaya terhadap perilaku bullying pada remaja disurakarta. 

Kriteria hipotesis: 

H0 : artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel 

bebas terhadap variabel tidak bebas. 

H0 : artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas. 

Kriteria Pengujian : 

Hasil olahan data dikatakan ada pengaruh dengan signifikan < 0,05 atau 

signifikansi 95%. 
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4) Koefisien Determinasi 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling 

baik dalam analisis regresi. Hasil dari pengujian ini adalah koefisien determinasi 

majemuk (R
2
). Koefisien determinasi menunjukkan suatu besaran variasi dari 

variabel independen dapat dijelaskan variabel dependen. Nilai R
2 

biasanya antara 

nol dan satu (0 ≤ R
2 

≤ 1), jika mendekati 1 maka kecocokan model dikatakan 

lebih baik. R-square sama dengan 1 berarti variabel independen berpengaruh 

sempurna terhadap variabel dependen, tetapi R-square sama dengan nol variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Sajian data 

A. Data Responden 

Analisis ini digunakan untuk mengukur responden dalam bentuk 

prosentase. Responden yang dijadikan subjek dalam penelitian dibedakan atas 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Dari jumlah 63 

responden didapat data sebagai berikut: 

1. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden berdasarkan jenis kelamin diketahui lebih banyak 

perempuan dibandingkan laki-laki, dengan rinciannya pada tabel 10 

berikut. 

Tabel 5 

Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

Laki-laki 29 53,9 

Perempuan  34 63,1 

Total 63 100% 

 Sumber: Data Primer yang diolah 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh responden 63 

orang. Dari jumlah tersebut laki-laki sebanyak 29 orang (53,9%) dan 

perempuan 34 (63,1%). Dapat disimpulkan pada siswa kelas XI SMK 

Negeri 9 Surakarta sebagian besar adalah perempuan.   

2. Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

Hasil penyebaran kuesioner di lapangan diketahui distribusi 

frekuensi responden berdasarkan usia sebagai berikut: 

Tabel 6 

Frekuensi Berdasarkan Usia 

Kelompok Usia Jumlah Prosentase (%) 

16 Tahun 6 9,5 

17 Tahun 26 41,3 

18 Tahun 26 41,3 

19 Tahun 5 7,9 

Total 63 100% 

    Sumber: Data Primer yang diolah  

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa usia responden kelas XI 

di SMK Negeri 9 Surakarta yang paling banyak berumur 17 tahun dan 18 

tahun sebanyak 26 orang (41,3%), kemudian usia antara 16 tahun 

sebanyak 6 orang (9,5%), dan usia 19 tahun sebanyak 5 orang (7,9%). Jadi 

sebagian besar siswa kelas XI SMK Negeri 9 Surakarta sebagian besar 

berusian 17 tahun dan 18 tahun. 

Analisis Data 

1.  Uji Instrumen Penelitian  

Untuk uji instrumen dalam penelitian ini dipergunakan instrumen 

kuesioner yang berfungsi sebagai alat ukur. Kuesioner sebagai alat 

pengumpul data perlu diketahui derajat validitas dan reliabilitas, maka 

instrumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen yang 
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memenuhi persyaratan sebagai alat ukur yang handal. Uji validitas untuk 

mengetahui seberapa jauh kuesioner tersebut mampu mengukur variabel 

dan uji reliabilitas merupakan uji alat penelitian apabila digunakan pada 

waktu, tempat, dan subjek yang berbeda hasilnya mendekati sama.     

Penjelasan dari uji validitas dan uji reliabilitas, sebagai berikut:  

a.   Uji Validitas  

Perhitungan validitas aitem dikerjakan dengan menggunakan 

teknik korelasi  Pearson Correlation. Uji validitas data responden yang 

diambil melalui kuesioner menggunakan taraf signifikan sebesar 5%. 

Dengan jumlah  aitem atau N = 63, diperoleh nilai dari Rtabel (5%) = 

0,294. Jika pada taraf signifikan 5% pada Rhitung menunjukkan lebih 

besar dari Rtabel maka butir pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan 

valid. Sebaliknya jika hasil pada Rhitung menunjukkan kurang dari Rtabel 

maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid atau gugur.  

1) Uji Validitas Variabel Independen  

Hasil dari Rhitung merupakan hasil yang diperoleh dari olah 

data dengan menggunakan program SPSS versi 20.0 berdasarkan 

skor penelitian yang diperoleh dari alat pengumpul data yaitu 

kuesioner. Kesimpulan yang dapat diambil dalam uji validitas pada 

variabel pola komunikasi orangtua-anak dengan menggunakan 

rumus Pearson Correlation berdasarkan hasil dari Rtabel pada taraf 

signifikan 5% dengan N = 63 diperoleh Rtabel (5%) = 0,294 dapat 

dilihat dan diketahui bahwa nilai Rhitung pada variabel pola 

komunikasi orangtua-anak sebesar 0,511 - 0,622. Dari semua butir 

pertanyaan semua dinyatakan valid. 

Pernyataan pada komunikasi kelompok teman sebaya dengan 

menggunakan rumus Pearson Correlation berdasarkan hasil dari 

Rtabel pada taraf signifikan 5% dengan N = 63 diperoleh Rtabel (5%) = 

0,294 dapat dilihat dan diketahui bahwa nilai Rhitung pada variabel 
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pola komunikasi orangtua-anak sebesar 0,511 - 0,622. Dari semua 

butir pertanyaan semua dinyatakan valid. 

2) Uji Validitas Variabel Perilaku Bullying  

Hasil dari Rhitung merupakan hasil yang diperoleh dari olah 

data dengan program SPSS versi 20.0 berdasarkan skor penelitian 

yang diperoleh dari alat pengumpul data yaitu kuesioner. 

Kesimpulan yang dapat diambil melalui uji validitas pada variabel 

dependen (Perilaku Bullying) dengan  menggunakan rumus  Pearson  

Correlation  berdasarkan hasil dari Rtabel pada taraf signifikan 5% 

dengan N  = 46  diperoleh Rtabel (5%) = 0,294 dapat  dilihat  dan  

diketahui  bahwa  variabel Perilaku Bullying sebesar 0,311 - 0,942. 

Dari hasil perhitungan Rtabel dan Rhitung menunjukkan bahwa 20 butir 

pertanyaan yang diberikan kepada responden semua dinyatakan  

valid. 

b.   Uji Reliabilitas  

 Hasil Rhitung merupakan hasil yang diperoleh dari olah data 

dengan program SPSS versi 20.0 berdasarkan skor penelitian yang 

diperoleh melalui alat pengumpul data yaitu kuesioner. Kesimpulan 

yang dapat diambil melalui hasil uji reliabilitas Rhitung dari variabel 

pola komunikasi orangtua-anak dan variabel Perilaku Bullying 

menggunakan metode cronbach alpha. Reliabilitas suatu pernyataan 

akan tercapai jika hasil cronbach alpha yang diperoleh lebih besar dari 

nilai critical.  

Hasil uji reliabilitas variabel pola komunikasi orangtua-anak 

diperoleh 0,766 > 0,600 dan variabel dependen (Perilaku Bullying) 

diperoleh 0,943 > 0,600.  Hasil uji reliabilitas variabel komunikasi 

kelompok teman sebaya diperoleh 0,766 > 0,600 dan variabel 

dependen (Perilaku Bullying) diperoleh 0,943 > 0,600. Reliabilitas 

variabel pola komunikasi orangtua-anak dan variabel Perilaku 
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Bullying termasuk sangat tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Arikunto (2010) bahwa harga koefisien reliabilitas antara 0,600 

sampai dengan 0,800 = tinggi dan antara 0,801 – 1,000 = sangat 

tinggi.  

2.  Uji Asumsi  

a.   Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi secara normal atau tidak. Hasil normalitas dengan One 

Sample Kolmogorow Smirnov untuk pola komunikasi orangtua-anak 

hasil Kolmogorov-Smirnov Z = 0,755 dengan p = 0,618 > 0,05 

dikatakan normal. Demikian pula pada perilaku bullying hasil 

Kolmogorov-Smirnov Z = 1,272 dengan p = 0,079 > 0,05 dikatakan 

normal.  Dengan demikian data responden pada semua variabel 

dinyatakan normal, karena menurut Arikunto (2003) data dikatakan 

memiliki distribusi normal apabila p > 0,05.  

b.   Uji Multikolinieritas 

Semua variabel bebas (pola komunikasi orangtua-anak dan 

komikasi kelompok teman sebaya) yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dalam 

persamaan regresi tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh 28 pernyataan pada 

variabel bebas (pola komunikasi orangtua-anak dan komikasi kelompok 

teman sebaya) dapat digunakan dalam penelitian. Jika tolerance > 0,10 

atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2006) maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c.  Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil 

kedua variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pola komunikasi 
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orangtua-anak dan komikasi kelompok teman sebaya tidak membentuk 

pola khusus, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.  Uji Regresi 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linear yaitu 

diperoleh persamaan regresi linear sederhana Y= 18.699 + 0,602X. 

Artinya, perilaku bullying negatif sebesar 18,699. Berdasarkan persamaan 

regresi linear tersebut dapat dianalisis pengaruh dari variabel X (pola 

komunikasi orangtua-anak) terhadap Variabel Y (perilaku bullying). 

Konstanta sebesar 18,699 menyatakan bahwa jika variabel X (pola 

komunikasi orangtua-anak) dianggap konstan atau sama dengan nol (0) 

maka Variabel Y (Perilaku Bullying) adalah sebesar 0,607. Koefisien 

variabel X sebesar 0,607 mengartikan bahwa setiap ada penambahan 1 

nilai maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,607. 

Sebaliknya, jika nilai variabel X turun 1 maka variabel Y juga akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,607. 

4.  Uji Hipotesis 

Uji t pada variabel menunjukan hasil dimana didapatkan nilai thitung 

= 5,066. Perhitungan nilai ttabel dengan tingkat signifikasi (α=0,05) 

dimana df = n-2 atau 63-2 = 61 sehingga didapat ttabel = 1,683.  Hasil uji 

pola komunikasi orangtua-anak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

bullying diperoleh nilai thitung > ttabel atau 4,963 > 1,683 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya komunikasi kelompok teman sebaya 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku bullying. Dikatakan berpengaruh 

signifikan karena hasil sig. = 0,000 < 0,05.  

Hasil uji komunikasi kelompok teman sebaya terhadap perilaku 

bullying diperoleh nilai thitung > ttabel atau 6,893 > 1,683 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya komunikasi kelompok teman sebaya 
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berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Bullying. Dikatakan berpengaruh 

signifikan karena hasil sig. = 0,000 < 0,05. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pola komunikasi 

orangtua-anak terhadap Perilaku Bullying. Hal ini berarti semakin tinggi 

pengaruh pola komunikasi orangtua-anak, maka semakin tinggi pula 

tingkat perilaku bullying siswa. Sebaliknya, jika pengaruh pola komunikasi 

orangtua-anak rendah maka tingkat perilaku bullying siswa juga rendah. 

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai thitung > ttabel sehingga hipotesis 

yang diajukan peneliti yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan 

antara pola komunikasi orangtua-anak terhadap Perilaku Bullying dapat 

diterima. 

Demikian pula pada pengaruh yang signifikan antara variabel 

komunikasi kelompok teman sebaya terhadap perilaku bullying. Hal ini 

berarti semakin tinggi pengaruh komunikasi kelompok teman sebaya, 

maka semakin tinggi pula tingkat perilaku bullying siswa. Sebaliknya, jika 

pengaruh komunikasi kelompok teman sebaya rendah maka tingkat 

perilaku bullying siswa juga rendah. Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai 

thitung > ttabel sehingga hipotesis yang diajukan peneliti yang 

menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara komunikasi 

kelompok teman sebaya terhadap Perilaku Bullying dapat diterima. 

Selanjutnya dilakukan uji F untuk mengetahui pengaruh pola 

komunikasi orangtua-anak dan komunikasi kelompok teman sebaya secara 

bersamaan terhadap perilaku bullying. Dari hasil olah data diketahui 

bahwa pada  level of  significance () 0,05 diperoleh sig = 0,000 < 0,05 

dan hasil F hitung = 67,485 > 2,83. Artinya ada pengaruh yang signifikan 

pola komunikasi orangtua-anak dan komunikasi kelompok teman sebaya 

secara bersamaan terhadap perilaku bullying, 
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5. Uji Besar Pengaruh 

R² digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi variabel 

dependen dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengolahan data 

diperoleh koefisien determinasi R² dari Rsquare sebesar 0,692, yang berarti 

variasi perubahan variabel independen dapat dijelaskan pola komunikasi 

orangtua-anak dan komunikasi kelompok teman sebaya terhadap perilaku 

bullying sebesar 69,2%  dan sisanya 30,8% dipengaruhi variabel lain, di 

luar variabel yang diobservasi. Misalnya penggunaan facebook, 

penggunaan facebook, dan  iklim sekolah. 

 

Pembahasan 

Orangtua sebagai lingkungan pertama anak dalam melakukan komunikasi. 

Komunikasi merupakan kondisi utama bagi kelangsungan suatu hubungan 

termasuk keluarga. Djamarah (2008: 22) mengatakan pada awal perkembangan 

seorang anak tidak dapat sepenuhnya mengerti tentang nilai sikap serta harapan-

harapan kedua orang tua. Dalam suatu keluarga, orang tua diharapkan dapat 

mengkomunikasikan hal ini kepada anak-anaknya. Melalui aturan-aturan dalam 

rumah tangga. Orang tua sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga diharapkan 

dapat meluangkan waktunya untuk selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya. 

Dengan komunikasi terbuka dan baik antara anggota keluarga berpengaruh 

terhadap menurunnya perilaku agresif, kenakalan dan meningkatnya prestasi anak.  

Bentuk komunikasi terbuka dan hubungan baik antara remaja dan orang 

tuanya dapat menjadi buffer atau penyaringan serta perlindungan anak dari 

lingkungan luar yang negatif.  Pola komunikasi dapat dipahami sebagai hubungan 

antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara 

yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 

Usman (2013: 25) menjelaskan faktor komunikasi interpersonal remaja 

dengan orangtuanya. Remaja yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pola 

komunikasi yang negatif seperti sarcasm akan cenderung meniru kebiasaan 

tersebut dalam kesehariannya. Kekerasan verbal yang dilakukan orangtua kepada 

anak akan menjadi contoh perilaku. Hal ini akan diperparah dengan kurangnya 
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kehangatan kasih sayang dan tiadanya dukungan dan pengarahan terhadap remaja, 

membuat siswa remaja memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pelaku 

bullying. 

Faktor lain yang mempengaruhi pelaku bullying yaitu komunikasi kelompok 

teman sebaya. Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005:7) mendefinisikan 

komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau 

lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, 

pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat 

karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. 

Bullying merupakan perilaku yang tidak diharapkan terjadi terutama di 

lingkungan sekolah. Bullying dapat diartikan sebagai perilaku agresif yang terjadi 

di kalangan anak terutama usia sekolah dan melibatkan ketidakseimbangan 

kekuatan yang berpotensi untuk dilakukan secara berulang-ulang. Perilaku 

bullying tidak bisa dibiarkan sebab menimbulkan dampak negatif pada siswa yang 

menjadi korban. Rigby (dalam Halimah, dkk., 2015) mengemukakan bahwa anak 

yang menjadi korban bullying akan merasa terganggu secara psikologis, seperti 

gugup, cemas, kurang tidur, takut, tidak mau melakukan apapun, membenci 

sekolah dan merasa stres setiap pagi ketika harus ke sekolah. Adapun secara fisik 

akan terlihat anak mengeluh sakit di bagian tertentu seperti di kepala, lutut, kaki, 

atau bahu. Bahkan bisa sampai demam dan muntah.  

Rigby (dalam Halimah, dkk., 2015) mengemukakan bahwa untuk 

menetapkan tingkatan atau intensitas perilaku bullying, perlu diperhatikan tiga 

hal, yakni: Pertama, jenis perilaku bullying. Jenis perilaku bullying ada berbagai 

macam, misalnya berupa bullying verbal dengan menghina, mencaci maki, 

ataupun bullying fisik dengan memukul, menjambak, menampar, dan bullying 

gestural dengan memandang sinis atau menjauhi; Kedua, durasi terjadinya 

bullying. Durasi bullying dapat diketahui dengan menentukan periode waktu yang 

digunakan dalam melakukan bullying. Periode bullying digolongkan dalam tiga 

kategori, yakni: (1) Bullying kategori rendah, terjadi dengan periode yang singkat 

yakni 1-8 hari dalam sebulan, dengan bentuk perilaku berupa ejekan, pemberian 

julukan yang buruk, dan pengucilan sewaktu-waktu. Kebanyakan perilaku 
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bullying di sekolah berada dalam tingkatan ini. (2) Bullying kategori sedang, 

terjadi dengan periode yang cukup lama yakni 9-16 hari dalam sebulan, dengan 

bentuk perilaku berupa pelecehan dan penghinaan yang sistematik, dan (3) 

Bullying kategori tinggi, terjadi dengan periode yang panjang atau sangat lama 

dan melibatkan intimidasi, tekanan yang kejam dan intens; dan Ketiga, frekuensi 

bullying. Frekuensi terjadinya bullying, misalnya harian, mingguan atau sangat 

sering. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengaruh pola komunikasi orangtua-

anak dan komunikasi kelompok teman sebaya terhadap perilaku bullying pada 

remaja di Surakarta dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:  

1. Pola komunikasi orangtua-anak berpengaruh terhadap perilaku bullying pada 

pada remaja di Surakarta. 

2. Intensitas komunikasi kelompok teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku 

bullying pada remaja di Surakarta. 

3. Pola komunikasi orangtua-anak dan komunikasi teman sebaya secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku bullying pada 

remaja di Surakarta. 
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