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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan 

1. Orientasi Kancah 

 Responden penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil data penelitian 

adalah siswa-siswi yang menduduki kelas XI yang berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. Penelitian dilakukan pada siswa-siswi kelas XI SMKN 1 Sine dengan 

jumlah subjek sebanyak 80 Anak. 

 Pada tahun ajaran 2016/2017 siswa-siswi kelas XI SMKN 1 Sine memiliki jumlah 

siswa-siswi aktif sebanyak 360 anak. Kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 

07.00-13.30 wib dari hari senin sampai sabtu kecuali hari jumat dari jam 07.00-11.00 

wib. SMKN 1 Sine berdiri pada tanggal 18 juni 2008 dan memiliki beberapa jurusan 

antara lain Teknik Otomotif / Teknik Kendaraan Ringan, Keuangan / Akuntansi, Teknik 

Komputer dan Informatika / teknik komputer dan jaringan, Agribisnis Tanaman Pangan 

dan Hortikultura, Teknik Sepeda Motor dan Multimedia. Walaupun termasuk sekolah 

yang belum lama berdiri, SMKN 1 Sine memiliki fasilitas yang cukup lengkap di setiap 

jurusannya, seperti halnya untuk administrasi terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang 

wakasek, ruang guru, ruang pelayanan administrasi. Untuk kegiatan belajar terdiri dari 

ruang kelas, ruang praktek bengkel / workshop kompetensi keahlian, ruang lab 

komputer. Untuk penunjang pendidikan terdiri dari ruang perpustakaan, ruang OSIS, 

koperasi, UKS, ruang ibadah, ruang bussines centre, ruang resepsionis. Untuk penunjang 

lainnya terdiri dari ruang bersama (Aula), ruang kantin sekolah, ruang toilet, dan ruang 

gudang.
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 Alasan peneliti memilih sekolah tersebut dikarenakan SMKN 1 Sine termasuk 

sekolah teknik yang terdiri dari bermacam-macam jurusan dan juga termasuk sekolah 

yang belum begitu lama berdiri yaitu pada tanggal 18 juni 2008. Sekolah teknik 

sangatlah berbeda dengan sekolah-sekolah seperti halnya SMA karena di dalamnya 

banyak berbagai macam jurusan berbeda dengan SMA yang rata-rata hanya terdiri dari 

dua jurusan yaitu IPA dan IPS. Berbagai macam jurusan ini yang menjadi pertimbangan 

peneliti karena jika jurusannya berbeda otomatis karakteristik pelajaran yang ajarkan 

berbeda-beda. Begitu juga siswa-siswanya, ada yang dalam satu kelas hanya terdiri dari 

laki-laki saja, ada yang dalam satu kelas terdiri dari perempuan saja dan ada juga yang 

dalam satu kelas terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di daerah khususnya Ngawi 

biasanya banyak yang beranggapan negatif bahwa jika SMK itu siswa-siswanya 

cenderung urakan berbeda dengan SMA yang biasanya siswa-siswanya cenderung lebih 

kalem. Sesuai dengan kasus bullying, peneliti ingin meneliti apakah SMKN 1 Sine itu 

siswa-siswanya tergolong sama seperti apa yang di katakan oleh masyarakat atau tidak.    

2. Persiapan Penelitian 

a. Persiapan administrasi 

  Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian adalah 

mengurus surat perijinan pada instansi tempat dilakukannya penelitian tersebut yaitu 

di SMKN 1 Sine. Surat permohonan ijin penelitian dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dengan Nomor Surat : 

882 / Dek / 70 / Div.Um.RT / IX / 2016 
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b. Persiapan alat ukur 

  Penelitian ini menggunakan dua alat ukur, yaitu skala perilaku bullying dan 

skala kontrol diri. Alat ukur tersebut di uji cobakan dahulu dengan tujuan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas aitem-aitemmya. Setelah pengambilan skala 

yang telah disebar di lapangan, peneliti melakukan skoring dan menganalisa validitas 

dan reliabilitas skala. Uji validitas dan reliabilitas skala dilakukan pada tanggal 26 

september 2016. Subjek uji coba alat ukur ini adalah siswa-siswi kelas XI dan XII 

SMKN 1 Sine. Selanjutnya aitem-aitem dari uji coba tersebut yang shahih digunakan 

untuk mengambil data di lapangan. 

c. Hasil uji coba alat ukur 

1) Skala Perilaku bullying 

  Skala perilaku bullying ini disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 

yang dikemukakan oleh Olweus (Solberg dan Olweus, 2003). Skala perilaku bullying 

terdiri dari 18 aitem yang terdiri dari aitem favourable. Hasil analisis statistik pada 

program SPSS versi 16.00 dari 62 subjek yang mengisi skala perilaku bullying yang 

shahih 10 aitem dan yang gugur sebanyak 8 aitem. Aitem yang gugur adalah nomor 

2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18 dianggap gugur karena koefisien korelasi totalnya tidak 

mencapai r ≥ 0,25 dengan demikian skala perilaku bullying terdiri dari 10 aitem total 

bergerak antara 0,311 sampai 0,713. Diperoleh koefisien alpha sebesar 0,733. 

Sebaran aitem perilaku bullying dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3 

Distribusi Aitem Skala Perilaku Bullying Setelah Uji Coba 

Butir Favourable 

Aspek Nomor aitem Jumlah 

Verbal 1, 3 (2), 4 (3), 16 (9), 17 (10), 5 

Indirect 12 (8), 1 

Physical 8 (4), 9 (5), 10 (6), 11 (7) 4 
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Total  10 

      Catatan : angka dalam kurung () adalah nomor urut butir baru setelah uji 

coba. 

 

2) Skala Kontrol Diri 

Skala kontrol diri yang digunakan berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Tangney, dkk (Ursia, dkk, 2013). Skala kontrol diri 

terdiri dari 25 aitem yang terdiri dari 25 aitem favourable. Hasil 

analisis statistik pada program SPSS 16.00 dari 62 subjek yang 

mengisi skala kontrol diri yang shahih sebanyak 25 aitem artinya tidak 

ada aitem yang gugur dengan koefisien r ≥ 0,25. Koefisien korelasi 

aitem total bergerak antara 0,287 sampai dengan 0,700 dan diperoleh 

koefisien alpha sebesar 0,896. Sebaran aitem kontrol diri dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4 

Distribusi Aitem Skala Kontrol diri Setelah Uji Coba 

Butir Favourable 

Aspek Nomor aitem Jumlah 

Disiplin diri 1, 2, 3, 4, 5 5 

Berhati-hati 6, 7, 22, 23, 25 5 

Kebiasaan yang baik 8, 9, 10, 11, 24 5 

Etika kerja 12, 13, 14, 15, 16,  5 

Konsisten 17, 18, 19, 20, 21 5 

Total  25 

 

B. Hasil Penelitian 

 Pengambilan data penelitian dilaksanakan di SMKN 1 Sine pada tanggal 17 oktober 

2016. Responden yang digunakan adalah siswa-siswi kelas XI SMKN 1 Sine. Pada 

pelaksanaan penelitian, peneliti memberikan skala perilaku bullying dan skala kontrol 

diri. Pengambilan data dilakukan di dalam ruang kelas. Subjek diminta untuk mengisi 

skala yang telah disediakan yaitu skala perilaku bullying dan skala kontrol diri. Subjek 
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penelitian yang diperoleh berjumlah sebanyak 80 anak yang berjenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. 

1. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Deskripsi subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5 

Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

Laki-laki 41 51,25% 

Perempuan 39 48,75% 

Total 80 100% 

Sumber: Data Primer  

 Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa subjek yang berjenis kelamin laki-

laki berjumlah 41 anak dengan prosentase 51,25%, dan subjek yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 39 anak dengan prosentase 48,75% sehingga 

dapat diperoleh 80 anak dari kedua subjek laki-laki dan perempuan dengan total 

prosentase 100%.   

Tabel 6 

Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Jurusan 

Jurusan Jumlah Prosentase 

Teknik Kendaraan 

Ringan 

23 28,75% 

Multimedia 36 45% 

Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Hortikultura  

21 26,25% 

Total 80 100% 

Sumber: Data Primer 

  

 Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa subjek dari jurusan Teknik 

Kendaraan Ringan sebanyak 23 anak dengan perosentase 28,75%, jurusan 

Multimedia sebanyak 36 anak dengan prosentase 45%, jurusan Agribisnis 
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Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 21 anak dengan prosentase 26,25%, 

sehingga dari data keseluruhan diperoleh 80 anak dengan prosentase 100% 

Tabel 7 

Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Prosentase 

15 Tahun 3 3,75% 

16 Tahun 55 68,75% 

17 Tahun  20 25% 

18 Tahun 1 1,25% 

20 Tahun 1 1,25% 

Total 80 100% 

Sumber: Data Primer 

 Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa subjek dengan usia 15 tahun 

sebanyak 3 anak dengan prosentase 3,75%, subjek dengan usia 16 tahun 

sebanyak 55 anak dengan prosentase 68,75%, subjek dengan usia 17 tahun 

sebanyak 20 anak dengan prosentase 25%, subjek dengan usia 18 tahun sebanyak 

1 anak dengan prosentase 1,25%, dan subjek dengan usia 20 tahun sebanyak 1 

anak dengan prosentase 1,25%, sehingga dari data keseluruhan diperoleh 80 anak 

dengan prosentase 100%.  

Tabel 8 
Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Tinggal dengan 
Kategori Jumlah Prosentase 

Orang Tua 70 87,5% 

Wali 10 12,5% 

Total 80 100% 

  

 Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa subjek yang tinggal dengan Orang 

tua sebanyak 70 anak dengan prosentase 87,5%, subjek yang tinggal dengan wali 
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sebanyak 10 anak dengan prosentase 12,5%, sehingga dari data keseluruhan 

diperoleh 80 anak dengan prosentase 100%. 

Tabel 9 
Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Pernah Menjadi Korban Kekerasan 
Kategori Jumlah Prosentase 

Ya 6 7,5% 

Tidak  74 92,5% 

Total 80 100% 

 

 Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa subjek yang mengakui pernah 

menjadi korban kekerasan sebanyak 6 anak dengan prosentase 7,5%, subjek yang 

tidak pernah menjadi korban kekerasan sebanyak 74 anak dengan prosentase 

92,5%, sehingga dari data keseluruhan diperoleh 80 anak dengan prosentase 

100%. 

2. Deskripsi Data Penelitian 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi rank 

spearmen namun sebelum dilakukan analisis dilakukan uji coba terlebih dahulu. 

Uji asumsi tersebut meliputi uji normalitas, uji linieritas dan uji hipotesis. Uji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.00 for 

windows. Deskripsi data penelitian tiap-tiap variabel untuk skala 1 untuk perilaku 

bullying, dan skala 2 untuk kontrol diri secara lengkap tersaji dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel 10 

Deskripsi data penelitian 

Variabel Min Max Mean SD 

Bullying 10.00 26.00 15.23 3.435 

Kontrol 

diri 
55.00 94.00 72.63 9.556 
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 Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat dilihat bahwa kontrol diri memiliki nilai 

rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan bullying dengan nilai rata-rata72,63. 

 Peneliti juga melakukan kategorisasi dengan pendekatan persentil untuk 

memperoleh informasi mengenai keadaan subjek ke dalam 5 (lima) kategori. 

Rumus norma kategorisasi yang digunakan oleh penelitian ini ialah : 

Tabel 11 

Norma Kategorisasi Percentil 

                                Variabel Peneltian 

Nilai Percentil Bullying Kontrol Diri 

Percentil 20 12 63 

Percentil 40 14 70 

Percentil 60 16 75 

Percentil 80 17 81 

  

 Berdasarkan norma kategori skala pada tabel 12, penelitian membagi menjadi 

lima kategorisasi yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 

Berikut pengelompokan kategori subjek pada penelitian ini. 

Tabel 12 

Kriteria Kategorisasi Skala 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Rendah X<P20 

Rendah P20≤X<P40 

Sedang P40≤X<P60 

Tinggi P60≤X<P80 

Sangat Tinggi X>P80 

 

1. Perilaku Bullying 
 

Tabel 12 

Kategorisasi Skor Variabel Perilaku Bullying 

Skor Kategorisasi Jumlah  % 

X < 12 Sangat Rendah  14 17,5% 

12 ≤ X < 14 Rendah  12 15% 

14 ≤ X < 16 Sedang 16 20% 

16 ≤ X < 17 Tinggi 23 28,75% 

X > 17 Sangat Tinggi 15 18,75% 
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Total  80 100% 

 

 Berdasarkan tabel 12 diatas, memperlihatkan presentase tertinggi dalam 

variabel bullying termasuk kategori kategori tinggi yaitu (28,75%). 

1. Kontrol diri 

Tabel 13 

Kategorisasi Skor Variabel Kontrol Diri 

Skor Kategorisasi Jumlah  % 

X ≤ 63 Sangat Rendah  15 18,75% 

63 ≤ X  < 70 Rendah  16 20% 

70  ≤ X <  75 Sedang 15 18,75% 

75 ≤  X < 81 Tinggi 18 22,5% 

X > 81 Sangat Tinggi 16 20% 

Total  80 100% 

 

 Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan presentase tertinggi dalam variabel 

kontrol diri termasuk kategori tinggi yaitu (22,5%). 

2. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data variabel 

bebas dan variabel tergantung berdistribusi normal atau tidak. Distribusi dapat 

dikatakan normal apabila nilai signifikansi yaitu p > 0,05 sehingga data dapat 

digeneralisasikan untuk populasi lain. sedangkan apabila nilai signifikansi 

yaitu p < 0,05 maka distribusi dikatakan tidak normal. 

Tabel 14 
Hasil Uji Normalitas 

Variabel P Normalitas 

Perilaku Bullying 

Kontrol Diri 

0,009 

0,200 

Tidak Normal 

Normal 
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  Berdasarkan tabel diatas hasil dari pengolahan data pada variabel 

perilaku bullying, diperoleh nilai nilai p = 0,009 (p<0,05)  untuk variabel 

kontrol diri, diperoleh nilai p = 0,200 (p>0,05) sehingga  pada hasil uji 

normalitas tersebut dapat dikatakan bahwa skala perilaku bullying memiliki 

sebaran data tidak normal dan skala kontrol diri memiliki sebaran data yang 

normal. 

b. Uji Linieritas 

  Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 

variabel tergantung memiliki hubungan yang linier dalam penelitian. Apabila 

p<0,05 maka dapat dinyatakan bahwa kedua variabel bersifat linier. 

Tabel 15 

Hasil Uji Linieritas 

Variabel 

Koefisien 

Linearitas 

(F) 

Signifikansi 

(p) 
Keterangan 

Perilaku Bullying 

Kontrol Diri 
4,581 0,038 Linear 

   

  Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa hasil uji 

linieritas memenuhi asumsi linieritas dengan nilai F=4.581 dan p=0,038 

(p<0,05). Hal ini berarti bahwa hubungan antara kontrol diri dan perilaku 

bullying memenuhi asumsi linieritas.  

3. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel 

tergantung dan variabel bebas. Dalam penelitian ini yakni perilaku bullying dan 
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kontrol diri. Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi product 

moment spearmen. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 16 

Tabel Uji Hipotesis 

Variabel r r² P 

Bullying 

Kontrol Diri 

-0,277 0,054 0,007 (p < 0,05) 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment 

spearmen didapatkan nilai (r) antara perilaku bullying dan kontrol diri adalah -

0,277 dengan p=0,007 (p<0,05), hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara perilaku bullying dan kontrol diri. Artinya, 

semakin tinggi kontrol diri maka perilaku bullying yang di tunjukan rendah 

begitu juga sebaliknya jika semakin rendah kontrol diri maka perilaku bullying 

yang ditunjukan tinggi. Oleh karena itu hipotesis dari penlitian ini yaitu ada 

hubungan negatif antara kontrol diri dan perilaku bullying di sekolah diterima. 

Adapun koefisien determinasi (r²) sebesar 0,054. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat perilaku bullying pada siswa dipengaruhi oleh tingkat kontrol diri siswa 

sebesar 5,4%, sedangkan 94,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

4. Uji Beda 

 Uji beda merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-

rata dua variabel dalam satu grup. Hal ini berarti analisis tersebut berguna untuk 

melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel 

berpasangan. Uji beda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

tingkat perilaku bullying berdasarkan tinggal dengan siapa dan pernah atau 
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tidaknya menjadi korban kekerasan. Tingkat perilaku bullying dikatakan 

memiliki perbedaan apabila nilai signifikansi yaitu p < 0,05. Hasil uji beda dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 17 
Tabel Uji Beda Berdasarkan Tinggal Dengan  

Variabel Jenis Kelamin Mean P Keterangan 

Perilaku 

Bullying 

Orang Tua 15,34 
0,472 

Tidak ada perbedaan pada 

tingkat perilaku bullying Wali 14,50 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil dari pengolahan data pada variabel perilaku 

bullying berdasarkan tinggal dengan siapa, yaitu orang tua dan wali, 

menunjukkan nilai p = 0,472 (p > 0,05). Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat perilaku bullying antara siswa 

yang tinggal dengan orang tua maupun yang tinggal dengan wali dengan nilai 

rata-rata perilaku bullying yang tinggal dengan orang tua sebesar 15,34 dan yang 

tinggal dengan wali sebesar 14,50. 

Tabel 18 

Tabel Uji Beda Berdasarkan Pernah Tidaknya Menjadi Korban Kekerasan 

Variabel Jenis Kelamin Mean P Keterangan 

Perilaku 

Bullying 

Pernah 13,33 
0,159 

Tidak ada perbedaan pada 

tingkat perilaku bullying Tidak 15,39 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil dari pengolahan data pada variabel perilaku 

bullying berdasarkan pernah tidaknya menjadi korban kekerasan, menunjukkan 

nilai p = 0,159 (p > 0,05). Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada tingkat perilaku bullying antara siswa yang 

pernah menjadi korban kekerasan maupun yang tidak pernah menjadi korban 
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kekerasan dengan nilai rata-rata perilaku bullying yang pernah menjadi korban 

kekerasan sebesar 13,33 dan yang tidak pernah menjadi korban kekerasan 

sebesar 15,39. 

 

C. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

kontrol diri dengan perilaku bullying di sekolah. Hipotesis penelitian yang 

berbunyi diprediksi akan ada hubungan negatif antara kontrol diri dan perilaku 

bullying di sekolah, diterima (lihat tabel 16) . Artinya dari hasil penelitian ini 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kontrol diri maka perilaku bullying yang 

di tunjukan rendah begitu juga sebaliknya jika semakin rendah kontrol diri maka 

perilaku bullying yang ditunjukan tinggi. 

Berdasarkan dengan kategorisasi yang didapat dari hasil deskriptif diketahui 

bahwa untuk variabel bullying terdapat 28,75% yang termasuk kategori tinggi 

dengan jumlah subjek 23 orang. Presentase variabel kontrol diri termasuk 

kategori tinggi sebesar 22,5% dengan jumlah subjek masing-masing 18 orang, 

sehingga dapat diartikan bahwa subjek penelitian memiliki tingkat bullying yang 

tinggi dengan diikuti kontrol diri yang tinggi pula.  

Bullying memiliki dampak yang serius bagi korbannya, 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 
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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. 

 Marsita dan minauli (2014) menyatakan bahwa salah satu penyebab siswa 

melakukan bullying karena rendahnya kontrol diri pada diri siswa. Kontrol diri 

memiliki pengaruh yang positif dalam menurunkan tindakan agresi bullying 

seperti yang dikemukakan oleh 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 diperlukan adanya kemampuan 

dalam mengontrol diri saat bergaul dan berinteraksi di lingkungan sekolah untuk 

mencegah dari perbuatan yang menyimpang seperti halnya tindakan bullying. 

Beberapa aspek kontrol diri yang dapat membentuk individu dalam 

mengembangkan kontrol dirinya antara lain pada aspek disiplin diri dan 

konsisten. Kontrol diri setiap individu dapat ditingkatkan dengan penerapan 

disiplin diri dari orang tua, hal ini sesuai dengan pendapat Nasichah (Ghufron 

dan Risnawati, 2010) menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap penerapan 

disiplin orangtua yang semakin demokratis cenderung diikuti tingginya 

kemampuan mengontrol dirinya. Artinya bila orangtua menerapkan sikap disiplin 

kepada anaknya secara intens sejak dini, dan orangtua tetap konsisten terhadap 

semua konsekuensi yang dilakukan anak bila ia menyimpang dari yang sudah 

ditetapkan, maka sikap kekonsistenan ini akan di menjadi panutan bagi anak 
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untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang sehingga dalam hal ini 

individu dapat membentuk kontrol dirinya dengan sendiri. 

 Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kontrol 

diri dapat menurunkan terjadinya tindakan bullying. Penelitian yang dilakukan 

oleh Marsita dan Minauli (2014) yang berjudul hubungan antara iklim sekolah 

dan kontrol diri pada perilaku bullying. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah 

satu penyebab siswa melakukan tindakan bullying karena rendahnya kontrol diri 

pada siswa. Semakin tinggi kontrol diri dan semakin positif iklim sekolah maka 

semakin rendah perilaku bullying. Sebaliknya semakin rendah kontrol diri dan 

semakin negatif iklim sekolah maka semakin tinggi perilaku bullying. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Mahoney dan Gangestad (Ghufron dan Risnawati, 

2010) kontrol diri merupakan jalinan yang secara utuh yang dilakukan individu 

terhadap lingkungannya. Individu dengan kontrol diri tinggi sangat 

memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam berbagai situasi.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Unnever & Cornell (Yusuf & Fahrudin, 

2012) tentang pengaruh kontrol diri yang rendah dan Attention-Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) pada bullying. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

siswa dengan kontrol diri yang rendah menganggap diri mereka lebih kuat 

daripada rekan-rekan mereka yang mungkin mengertak orang lain, tetapi siswa 

yang memiliki kontrol diri yang tinggi tidak menilai kekuatan sebagai bentuk 

untuk mengintimidasi.    
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Dari informasi diatas menunjukkan bahwa kontrol diri dapat memberikan 

pengaruh yang positif dalam mencegah terjadinya bullying. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa individu yang memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi, maka 

akan memiliki tingkat untuk melakukan tindakan bullying yang rendah, begitu 

juga sebaliknya individu yang memiliki tingkat kontrol diri yang rendah maka 

akan memiliki tingkat untuk melakukan tindakan bullying yang tinggi. Oleh 

karena itu dengan memiliki rasa kontrol diri yang tinggi, siswa dapat terhindar 

dari keinginan untuk melakukan tindakan kekerasan seperti halnya bullying. 

Adanya hubungan antara kontrol diri dan peilaku bullying menandakan bahwa 

kontrol diri merupakan salah satu hal yang mampu mempengaruhi tingkat 

perilaku bullying di sekolah. Kontrol diri memberikan sumbangan sebesar 5,4% 

terhadap tingkat perilaku bullying. Hal ini dapat diartikan kontrol diri bukanlah 

satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku bullying, akan tetapi masih 

terdapat 94,6% faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti antara lain 

faktor individu, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah dan faktor 

media.  

Berdasarkan uji beda yang telah dilakukan pada variabel bullying antara 

tinggal dengan orang tua dan tinggal dengan wali tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada tingkat perilaku bullying siswa yang tinggal dengan orang tua 

maupun yang tinggal dengan wali. Namun jika dilihat dari nilai rata-rata, tingkat 

perilaku bullying siswa yang tinggal dengan orang tua lebih tinggi daripada yang 

tinggal dengan walinya.  
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Selain itu, berdasarkan analisis uji beda yang telah dilakukan pada variabel 

bullying berdasarkan pernah atau tidaknya menjadi korban kekerasan dapat 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara yang pernah 

menjadi korban kekerasan maupun yang tidak pernah menjadi korban kekerasan. 

Namun jika dilihat dari nilai rata-rata tingkat perilaku bullying yang tidak pernah 

menjadi korban kekerasan lebih tinggi daripada yang pernah menjadi korban 

kekerasan.  

Secara keseluruhan penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara kontrol diri dan perilaku bullying 

di sekolah. Walaupun demikian penelitian ini tentu masih banyak kelemahan. 

Dari skala perilaku bullying yang jumlah aitemnya dirasa kurang, yaitu dari 18 

aitem favourable setelah di uji cobakan tersisa 10 aitem, dan kelemahan yang 

lain terletak pada skala kontrol diri yang kurang sesuai untuk mengukur perilaku 

bullying. Sehingga bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mencari skala 

kontrol diri yang lebih sesuai dalam mengukur perilaku bullying.  

 

 

 

 

 

 

 


