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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bullying 

1. Pengertian Bullying 

 Bullying merupakan aktivitas sadar yang tujuannya untuk melukai dan 

menyakiti seseorang dan dilakukan secara berulang-ulang. Olweus (1997) 

mengatakan bahwa bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan 

seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang-

ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku 

dan korban. Perilaku bullying ini tidak lepas dari yang namanya keinginan untuk 

berkuasa dan juga menjadi seseorang yang ditakuti di lingkungan sekolahnya.

 Menurut Siswati dan Widayanti (2009) perilaku bullying merupakan salah 

satu bentuk dari perilaku agresi. Seperti ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali 

merupakan sebagai suatu pancingan yang dapat mengarah ke agresi. Menurut 

Coloroso (Siswati & Widayanti, 2009) bullying akan selalu melibatkan adanya 

ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, 

dan teror. Menurut Smith dan Thompson (Yusuf & Fahrudin, 2012) bully 

diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan 

menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya. Sehingga 

dapat diartikan bahwa pelaku bullying ini menyerang korban secara sadar dan 

sengaja tanpa memikirkan kondisi korban.  
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 Berdasarkan pengertian di atas, bullying dapat diartikan sebagai salah satu 

bentuk perilaku agresivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan 

untuk melukai dan menindas seseorang yang di anggapnya lebih rendah dan lebih 

lemah dari diri pelaku bullying guna untuk memperoleh kekuasaan dan ditakuti. 

2. Aspek-aspek Bullying 

 Berdasarkan data-data yang diperoleh di atas, terdapat aspek-aspek yang 

menunjukkan adanya perilaku bullying. Solberg & Olweus (Magfirah & 

Rachmawati, 2009) mengemukakan beberapa aspek mengenai perilaku bullying 

meliputi: Aspek verbal  

  kegiatan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dengan cara 

menertawakan dengan menjadikannya bahan lelucon, menyapa seseorang 

dengan nama julukan sehingga akan membuat seseorang manjadi tidak 

nyaman, sakit hati dan marah.  

a. Aspek indirect 

  yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menolak atau mengeluarkan dan 

menjauhi seseorang dari kelompok pertemanan atau meninggalkannya dari 

berbagai hal secara disengaja seperti memfitnah seseorang dengan 

menceritakan kebohongan tentang seseorang agar orang tersebut di nilai buruk 

oleh teman-temannya. 
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b. Aspek physical  

  yaitu kegiatan melukai seseorang dengan cara Memukul, menendang, 

mendorong, mempermainkan atau meneror dan melakukan hal-hal yang 

bertujuan untuk menyakiti dan mencederai. 

  Menurut Riauskina, dkk (Argiati, 2010) mengelompokkan perilaku 

bullying ke dalam 5 (lima) bentuk. Lima bentuk perilaku bullying tersebut yaitu : 

a. Kontak Fisik Langsung 

  Bentuk kontak langsung antara lain seperti memukul, mendorong, 

menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, 

mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang-barang yang dimiliki 

orang lain. 

b. Kontak Verbal Langsung 

  Kontak verbal langsung yang ditunjukkan antara lain seperti 

mengancam, mempermalukan, merendahkan, menganggu, memberi panggilan 

nama, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan 

gosip. 

c. Perilaku Non-Verbal Langsung 

  Perilaku non-verbal langsung yang ditunjukkan antara lain seperti 

melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang 

merendahkan, mengejek atau mengancam (biasanya disertai dengan bullying 

fisik atau verbal). 

d. Perilaku Non Verbal tidak langsung 
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    Perilaku non-verbal tidak langsung yang ditunjukkan antara lain 

seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi 

retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng. 

e. Pelecehan Seksual 

  Bentuk perilaku bullying dengan  pelecehan seksual dikategorikan 

kedalam bentuk perilaku agresi fisik atau verbal. 

  Berdasarkan penjelasan mengenai aspek-aspek perilaku bullying diatas 

dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang menunjukkan perilaku bullying dapat 

dilakukan secara Verbal, Indirect, dan secara physical dalam bentuk langsung 

maupun tidak langsung. 

3. Faktor yang mempengaruhi perilaku bullying 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi bullying menurut Yusuf & Fahrudin (2012) 

yaitu : 

1. Faktor individu 

 Terdapat dua kelompok individu yang terlibat secara langsung dalam 

peristiwa buli, yaitu pembuli dan korban buli. Kedua kelompok ini merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi perilaku buli. Ciri kepribadian dan sikap 

seseorang individu mungkin menjadi penyebab kepada suatu perilaku buli. 

a. Pembully 

 Pembuli cenderung menganggap dirinya senantiasa diancam dan 

berada dalam bahaya. Pembuli ini biasanya bertindak menyerang sebelum 

diserang. Biasanya, pembuli memiliki kekuatan secara fisik dengan 



13 
 

penghargaan diri yang baik dan berkembang.  Pembuli juga biasanya terdiri 

dari kelompok yang coba membina atau menunjukkan kekuasaan 

kelompok mereka dengan mengganggu dan mengancam anak-anak atau 

murid lain yang bukan anggota kelompok. Kebanyakan dari mereka 

menjadi pembuli sebagai bentuk balas dendam. Dalam kasus ini peranan 

sebagai korban buli telah berubah peranan menjadi pembuli. 

b. Korban bully 

 Korban buli ialah seseorang yang menjadi sasaran bagi berbagai 

tingkah laku agresif. Dengan kata lain, korban buli ialah orang yang dibuli 

atau sasaran pembuli. Anak-anak yang sering menjadi korban buli biasanya 

menonjolkan ciri-ciri tingkah laku internal seperti bersikap pasif, sensitif, 

pendiam, lemah dan tidak akan membalas sekiranya diserang atau 

diganggu. Secara umum, anak-anak yang menjadi korban buli karena 

mereka memiliki kepercayaan diri dan penghargaan diri (self esteem) yang 

rendah 

2. Faktor keluarga 

  Latar belakang keluarga turut memainkan peranan yang penting dalam 

membentuk perilaku  bullying. Orang tua yang sering bertengkar atau berkelahi 

cenderung membentuk anak-anak yang beresiko untuk menjadi lebih agresif. 

Anak-anak yang mendapat kasih sayang yang kurang, didikan yang tidak 

sempurna dan kurangnya diberikan ajaran yang positif akan berpotensi untuk 

menjadi pembuli. 
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3. Faktor teman sebaya 

  Teman sebaya memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya 

terhadap perkembangan dan pengukuhan tingkah laku buli, sikap anti sosial dan 

tingkah laku di kalangan anak-anak. Kehadiran teman sebaya sebagai 

pengamat, secara tidak langsung, membantu pembuli memperoleh dukungan 

kuasa, popularitas, dan status. Dalam banyak kasus, saksi atau teman sebaya 

yang melihat, umumnya mengambil sikap berdiam diri dan tidak mau campur 

tangan. 

4. Faktor sekolah 

  Lingkungan, praktik dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, 

tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai 

merupakan dasar kepada pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Jika hal 

ini tidak dipenuhi, maka pelajar mungkin bertindak untuk mengontrol 

lingkungan mereka dengan melakukan tingkah laku anti sosial seperti 

melakukan buli terhadap orang lain. Managemen dan pengawasan disiplin 

sekolah yang lemah akan mengakibatkan lahirnya tingkah laku buli di sekolah 

5. Faktor media 

  Paparan aksi dan tingkah laku kekerasan yang sering ditayangkan oleh 

televisi dan media elektronik akan mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak-

anak dan remaja.  Beberapa waktu yang lalu, masyarakat diramaikan oleh 

perdebatan  mengenai dampak tayangan Smack-Down di sebuah televisi swasta 

yang dikatakan telah mempengaruhi perilaku ke-kerasan pada anak-anak. 
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Meskipun belum ada kajian empiris dampak tayangan Smack-Down di 

Indonesia, namun para ahli ilmu sosial umumnya menerima bahwa tayangan 

yang berisi kekerasan akan memberi dampak baik jangka pendek maupun 

jangka panjang kepada anak-anak. 

6. Faktor kontrol diri 

  Kontrol diri adalah faktor yang berasal dari diri individu. Kontrol diri 

yang dimiliki setiap individu berbeda-beda, ada yang memiliki kontrol diri yang 

tinggi dan ada yang memiliki kontrol diri yang rendah. Menurut Denson (2012) 

kontrol diri dapat menurunkan agresi dengan mempertimbangkan aspek dan 

aturan yang berlaku. Dengan adanya kontrol diri individu dapat mengatur 

perilakunya secara positif dan mempertimbangkan kosekuensi yang di hadapi 

sehingga menghindari untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-

temannya.  

 Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku bullying menurut astuti (2008) 

antara lain: 

1. Perbedaan kelas (senioritas), ekonomi, agama, jender, etnisitas atau rasisme. 

Biasanya muncul karena ada perbedaan strata atau tingkat ekonomi dari 

mayoritas yang berada di lingkungan tersebut yang menyebabkan 

munculnya perilaku bullying.  

2. Tradisi senioritas, sebagai tempat munculnya perilaku bullying, yang paling 

terlihat saat MOS atau masa orientasi siswa dimana kakak-kakak kelasnya 

selalu menunjukkan bahwa mereka lah yang paling berkuasa karena mereka 
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sudah lama bersekolah di sekolah tersebut daripada adik tingkatnya 

tersebut, sehingga adik tingkatnya harus menuruti apa kata kakak kelasnya.  

3. Senioritas, sebagai salah satu perilaku  bullying  seringkali pula justru 

diperluas oleh siswa sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten. Bagi 

mereka keinginan untuk melanjutkan masalah senioritas ada untuk hiburan, 

penyaluran dendam, iri hati atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi 

atau menunjukkan kekuasaan. 

4. Keluarga yang tidak rukun, juga menjadi salah satu timbulnya perilaku 

bullying, jika para orang tua sering bertengkar bahkan sampai menunjukkan 

kekerasan di hadapan anak-anaknya maka anak akan mengikuti apa yang 

dilakukan oleh orang tuanya, begitu juga jika kurangnya rasa kasih sayang 

yang diberikan orang tua kepada anaknya, hal ini juga akan membuat anak 

memiliki perilaku agresif.  

5. Situasi sekolah yang tidak harmonis, hal ini juga memberikan pengaruh 

munculnya perilaku bullying, seperti halnya jika para guru yang kurang 

dalam memberikan pengawasan terhadap para siswa, dan adanya peraturan 

yang dibuat hanya untuk formalitas saja tetapi tidak benar-benar 

dipergunakan semestinya. 

6. Karakter individu atau kelompok seperti : 

a.  Dendam atau iri hati. 

b.  Adanya  semangat ingin menguasai korban dengan kekuasaan fisik dan 

daya tarik seksual. 
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c. Untuk meningkatkan popularitas pelaku di kalangan teman 

sepermainannya (peers). 

d. Persepsi nilai yang salah atas perilaku korban, karena rendahnya 

kepercayaan diri dan (self esteem) yang dimiliki korban, korban 

seringkali merasa bahwa dirinya memang pantas untuk dibully.   

  Berdasarkan penjelasan faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku 

bullying dikarenakan adanya perasaan ingin mendominasi dan balas 

dendam yang ada dalam diri pembully, rendahnya kepercayaan diri yang 

dimiliki oleh korban bully sehingga merasa dirinya memang pantas 

diperlakukan layaknya dibully. lingkungan sekolah yang tidak harmonis, 

kondisi keluarga yang tidak rukun, adanya faktor dari media seperti 

halnya tayangan di televisi yang banyak menayangkan kekerasan 

sehingga banyak yang mengikuti aksi di tayangan tersebut dan 

rendahnya kontrol diri yang dimiliki oleh invidu. 

4. Karakteristik Bullying 

 Dalam kasus bullying terdapat beberapa komponen bullying yaitu pelaku 

bullying, korban bullying atau victim, dan partisipan atau bystander. Ketiga 

komponen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat 

terlihat bahwa individu memiliki karakteristik khususnya sebagai pelaku bullying 

 Menurut Rigby (Astuti, 2008) terdapat tiga karakteristik bullying yang 

biasanya dilakukan di sekolah, antara lain : 
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a. Ada perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korban 

b. Tindakan itu dilakukan secara tidak seimbang sehingga munculnya perasaan 

tertekan pada korban 

c. Perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus 

  Sedangkan menurut sejiwa (2008) pelaku bullying memiliki beberapa 

karakteristik. Karakteristik yang terdapat pada pelaku bullying yaitu : 

a. Pelaku bullying umumnya seorang anak atau murid yang memiliki fisik 

besar dan kuat. 

b. Pelaku bullying yang memiliki tubuh kecil atau sedang namun memiliki 

dominasi psikologis yang besar dikalangan teman-teman sebaya. 

c. Memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korban bullying. 

d. Memiliki rasa puas apabila pelaku berkuasa di kalangan teman sebaya. 

e. Individu memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah, sehingga cenderung 

melakukan bullying untuk menutupi kekurangan pada diri individu 

f. Individu yang memiliki rasa kepercayaan diri yang begitu tinggi dan 

memiliki dorongan untuk selalu menindas serta menggencet anak yang lebih 

lemah. 

g. Pada umumnya memiliki sifat temperamental, sehingga individu melakukan 

kesalahan bullying kepada orang lain sebagai pelampiasan rasa kekesalan 

dan kekecewaan diri individu. 

h. Individu yang merasa tidak memiliki teman, sehingga menciptakan situasi 

bullying agar memiliki “pengikut”. 
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i. Individu yang merasa takut menjadi korban bullying, sehingga lebih dulu 

mengambil inisiatif sebagai pelaku. 

j. Individu yang hanya mengulang kejadian yang pernah dilihat dan dialami, 

seperti pernah merasakan dianiaya oleh orang tua di rumah dan dianiaya oleh 

teman-teman sebaya. 

 Berdasarkan penjelasan karakteristik perilaku bullying diatas, dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik dari pelaku bullying tidak lepas dari kondisi 

fisik dan keaadan dari pelaku bullying tersebut. Seperti halnya pengalaman 

masa lalu dari pelaku dan juga kejadian-kejadian yang membuat individu 

menjadi terlibat sebagai pelaku, pelaku yang dulunya pernah merasakan 

dibully akan membalaskan dendamnya pada adik tingkatnya sebagai bentuk 

pelampiasannya pada kejadian masa lalu. Pelaku berani melakukan tindakan 

bully ini juga didukung oleh teman-temannya dan juga dari segi badannya 

yang besar sehingga pelaku berani melakukan tindakan bullying ini pada 

seseorang yang lebih lemah dari dirinya. Tindakan bullying ini juga 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga akan membuat korban menjadi 

tertekan dan takut ketika bertemu si pelaku. 

B. Kontrol diri 

1. Pengertian kontrol diri 

 Beberapa ahli memberikan definisi tentang kontrol diri, yaitu pengertian 

kontrol diri Menurut Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) kontrol diri 

merupakan kemampuan untuk mengesampingkan atau merubah respon dari dalam 
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diri seseorang, seperti dengan merubah hal yang tidak diinginkan dan menahan 

dirinya untuk tidak bertindak di luar akal sehatnya. Menurut Tangney (Aroma & 

Suminar, 2012) kontrol diri merupakan kamampuan individu untuk menentukan 

perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti moral, nilai, dan aturan di 

masyarakat agar mengarah pada perilaku positif. Kontrol diri  Menurut Chaplin 

(2001) kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri 

dalam artian kemampuan seseorang untuk menekan atau merintangi impuls-impuls 

atau tingkah laku impulsif. (Endrianto, 2014) juga berpendapat bahwa kontrol diri 

adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol atau mengubah respon dari dalam 

dirinya untuk menghindarkan diri dari perilaku yang tidak diharapkan dan 

mengarahkan dirinya pada sesuatu yang ingin digapai. Jika hal yang dilakukannya 

salah atau tidak sesuai dengan norma sosial, individu tidak akan berbuat hal-hal 

yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial tersebut. 

 Berdasarkan pengertian di atas, kontrol diri dapat di artikan sebagai sebuah 

bentuk pengendalian diri seseorang ketika berada pada situasi yang menurutnya 

tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku, dan dengan pengendalian diri 

individu dapat mengubah respon dari dalam dirinya untuk menghindarkan dirinya 

dari tindakan negatif dan mengarahkan pada suatu tindakan yang positif sesuai 

dengan norma sosial di lingkungan tersebut 
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2. Aspek-aspek Kontrol diri 

 Menurut Tangney, dkk (Ursia, dkk, 2013), kontrol diri memiliki beberapa 

aspek, yaitu : 

a. Disiplin diri (Self-dicipline)  

  Yaitu kemampuan individu dalam melakukan disiplin diri. Hal ini 

berarti individu dapat memfokuskan diri saat melakukan tugas dan menahan 

dirinya dari hal-hal yang mengganggu konsentrasinya. 

b. Berhati-hati (Deliberate/nonimpulsive)  

  Yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu dengan 

mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum bertindak, bersifat hati-hati, dan 

tidak tergesa-gesa. Ketika individu sedang bekerja, ia cenderung tidak mudah 

teralihkan. Individu yang berhati-hati mampu bersifat tenang dalam 

mengambil keputusan sebelum bertindak. 

c. Kebiasaan yang baik (Healthy habits)  

  Yaitu kemampuan mengatur pola perilaku yang bermanfaat bagi 

individu. Individu mampu mengatur pola perilaku menjadi kebiasaan yang 

baik dan juga menyehatkan bagi individu.  Individu dengan kebiasaan yang 

baik akan mengutamakan hal-hal yang memberikan dampak positif bagi 

dirinya meski dampak tersebut tidak diterima secara langsung. 

d. Etika kerja (Work etic) 

  Berkaitan dengan penilaian individu terhadap regulasi diri mereka di 

dalam layanan etika kerja. Individu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
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baik tanpa dipengaruhi oleh hal-hal di luar tugasnya meskipun hal tersebut 

bersifat menyenangkan. Individu dengan etika kerja mampu memberikan 

perhatiannya pada pekerjaan yang sedang dilakukan. 

e. Konsisten (Reliability)  

  Terkait dengan penilaian individu terhadap kemampuan dirinya dalam 

pelaksanaan rancangan jangka panjang untuk pencapaian tertentu. Individu ini 

secara konsisten akan mengatur perilakunya untuk mewujudkan setiap 

perencanaannya. 

  Berdasarkan penjelasan mengenai aspek-aspek kontrol diri diatas 

dapat disimpulkan bahwa seseorang akan memiliki kontrol diri apabila ia mampu 

untuk tetap fokus pada apa yang sedang dikerjakannya, mampu 

mempertimbangkan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, mampu 

mengatur pola perilaku yang bermanfaat bagi dirinya, tidak mudah terpengaruh 

oleh hal-hal di luar tugasnya, dan konsisten dalam megatur perilakunya untuk 

mewujudkan setiap perencanaannya.  

 Menurut Logue & Forzano (Aroma & Suminar, 2012) terdapat beberapa ciri-

ciri remaja yang mampu memiliki kontrol diri yang tinggi antara lain:  

a. tekun dan tetap bertahan dengan tugas yang harus dikerjakan, walaupun 

menghadapi banyak hambatan, 

b. dapat mengubah perilaku menyesuaikan dengan aturan dan norma yang 

berlaku dimana ia berada,  

c. tidak menunjukkan perilaku yang emosional atau meledak-ledak,  
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d. bersifat toleran atau dapat menyesuaikan diri terhadap situasi yang tidak 

dikehendaki. 

  Berdasarkan penjelasan diatas mengenai ciri-ciri remaja yang memiliki 

kontrol diri yang tinggi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang menunjukkan 

kontrol diri antara lain individu yang tekun dalam mengerjakan tugas, dapat 

menyesuaikan perilaku pada situasi dan kondisi tertentu, tidak emosional dan 

memiliki sifat toleran. 

C. Hubungan Antara Kontrol diri dan Bullying di Sekolah 

  Bullying merupakan suatu fenomena yang masih banyak terjadi 

khususnya di lingkungan sekolah. Adanya bullying ini akan menimbulkan 

dampak yang cukup serius terutama bagi korban. Dampaknya antara lain 

korban akan mengalami gangguan psikologis seperti cemas dan kesepian, 

merasa tidak diterima oleh teman-temannya, menjadi penganiaya ketika 

dewasa, menjadi agresif hingga sampai melakukan tindakan kriminal, korban 

juga akan merasa dirinya tidak berharga, dan kemungkinan terburuknya 

korban dapat melakukan tindakan seperti bunuh diri ketika sangat merasa 

terancam dan tertekan atas perlakuan-perlakuan dari pelaku bullying tersebut. 

  Menurut Olweus (1997) bullying adalah perilaku negatif yang 

mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya 

terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan 

kekuasaan antara pelaku dan korban. Menurut Siswati dan Widayanti (2009) 
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bullying merupakan salah satu dari bentuk perilaku agresi. Seperti ejekan, 

hinaan, dan ancaman yang seringkali mengarah pada perilaku agresi. 

  Menurut Marsita & Minauli (2014) salah satu penyebab siswa yang 

melakukan bullying yaitu karena rendahnya kontrol diri pada siswa. Individu 

dengan kontrol diri yang rendah memiliki kecenderungan menjadi impulsif, 

senang melakukan perbuatan yang berisiko, dan berpikiran sempit. 

  Seperti halnya seorang murid yang berada di lingkungan sekolah 

tentunya memiliki beragam cara dalam berinteraksi maupun bergaul dengan 

teman-temannya, sehingga tidak dapat dipungkiri jika ada beberapa individu 

yang memiliki cara dalam bergaul yang bisa dikatakan kurang sesuai dengan 

norma sosial yang ada di lingkungan tersebut.  

  Individu yang melanggar aturan tentunya akan dikenai sanksi dari 

pihak sekolah. Oleh karena itu dalam hal bergaul perlu adanya suatu kontrol 

yang ada dalam individu agar tidak melampaui batas aturan norma sosial yang 

berlaku di suatu lingkungan. 

  Kontrol diri adalah hal yang bersifat internal, artinya masing-masing 

individu memiliki kemampuan kontrol diri yang tidak sama, dengan adanya 

kontrol diri individu dapat mengatur perilakunya secara positif dan 

mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapi sehingga menghindari 

perbuatan yang menyimpang seperti tidak melakukan tindakan kekerasan 

terhadap teman-teman sekolahnya. 
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  Menurut Denson (2012) ketika dorongan untuk berbuat menyimpang 

maupun agresi sedang mencapai puncaknya, kontrol diri dapat membantu 

individu menurunkan agresi dengan mempertimbangkan aspek aturan dan 

norma sosial yang berlaku. Oleh sebab itu Untuk mencegah maupun 

mengurangi timbulnya perilaku bullying di sekolah salah satunya diperlukan 

adanya kemampuan dalam mengontrol dirinya saat bergaul dan berinteraksi di 

lingkungan sekolahnya. 

  Aspek-aspek yang ada dalam kontrol diri menunjukkan bahwa tiap-

tiap individu yang memiliki kontrol diri akan cenderung menunjukkan sifat 

disiplin diri, selalu berusaha untuk berhati-hati, memiliki kebiasaan yang baik, 

memiliki etika dalam bekerja, dan konsisten. Untuk mencegah maupun 

mengurangi timbulnya perilaku bullying di sekolah salah satunya diperlukan 

adanya kemampuan dalam mengontrol dirinya saat bergaul dan berinteraksi di 

lingkungan sekolahnya.  

  Marsita dan Minauli (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Hubungan Kontrol Diri dan Iklim Sekolah dengan Perilaku Bullying”. Telah 

meneliti pengaruh kontrol diri dan iklim sekolah pada perilaku bullying yang 

ada di sekolah. penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada hubungan negatif 

antara kontrol diri dan perilaku bullying. Artinya jika kontrol diri rendah maka 

perilaku bullying yang ditunjukkan tinggi, sebaliknya jika kontrol diri tinggi 

maka perilaku bullying yang ditunjukan rendah. Sehingga dapat dikatakan jika 
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individu memiliki kontrol diri yang tinggi maka akan dapat mencegah untuk 

melakukan tindakan agresif seperti halnya bullying ini.  

  Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kontrol diri 

yang tinggi dapat menurunkan perilaku bullying. 

 

D. Hipotesis 

  Berdasarkan penjelasan mengenai perilaku bullying dan kontrol diri di 

atas maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, yaitu 

diprediksikan akan ada hubungan negatif antara kontrol diri dan perilaku 

bullying, yang artinya semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah 

perilaku bullying. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kontrol diri maka 

semakin tinggi perilaku bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


