
i

HUBUNGAN ANTARA PENALARAN MORAL DENGAN PERILAKU 

BULLYING PADA REMAJA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Program Studi Psikologi Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Psikologi

Oleh :

Supriatun

10320072

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014



ii



iii



iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Wa Syukurillah kehadirat Alloh SWT atas rahmat-Nya sehingga 
karya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah H.Sugeng dan Ibu Hj.Parsih

Berjuta rasa syukur terima kasihku pada Ayah dan Ibu, begitu besar kasih sayang 
dan cinta kalian sehingga tiada pernah berhenti do’a dan dukungan yang kalian 
berikan. Terima kasih pula untuk nasehat-nasehat yang Ayah dan Ibu berikan 

sehingga dapat membuka mata hati Ria dan juga perlajaran berharga untuk 
melihat kepedulian kalian yang jauh lebih besar dari siapapun.

Kakakku tersayang

SUPARIYADI

Terima kasih atas do’a dan dukungan serta menjadi motivasi diri adik untuk lebih 
bersyukur dan bisa menjalani hidup lebih baik dengan orang-orang terdekat yang 

kita sayangi maupun yang menyayangi kita.

Adikku tersayang

Tri Martono, A.Md

Atas segala do’a dan dukungannya selama ini, dan menjadi cerminan untuk lebih 
rajin. Semoga kita dan kakak dapat sukses menjadi orang yang selalu menjadi 

kebanggaan Ayah dan Ibu.
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HALAMAN MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain,

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya 

jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 

dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih”

(QS. Ibrahim ayat 7)
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PRAKATA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

rahmat dan karunian-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih 

atas semua yang Allah berikan sehingga hamba masih dapat menyelesaikan karya 

sederhana ini.

Penulis bukanlah apa-apa tanpa adanya bantuan dari semua pihak, dan 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Selaku Dekan Falkutas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Dr.rer.nat. Arief 

Fahmi. S.Psi., Psikolog., M.A., HRM.

2. Ibu Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi., selaku Ketua Program Studi 

Psikologi.

3. Ibu Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi., selaku Dosen Pembimbing. 

Terimakasih atas bimbingan dan kesabaran, meluangkan waktu, tenaga, 

pikiran dan dukungan selama proses mengerjakan skripsi sehingga saya bisa 

bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Susilo Wibisono, S.Psi., MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Dosen penguji Skripsi Ratna Syifa’a Rachmahana., S.Psi., M.Psi., Psikolog

dan Hazhira Qudsy, S.Psi., MA karena telah memberi ilmu baru.

6. Seluruh dosen Psikologi Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk ilmu 

yang diberikan selama 4 tahun ini, semoga ilmu yang diberikan dapat 

bermanfaat
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7. Ayah H. Sugeng dan Hj. Parsih, orangtuaku tersayang atas dukungan, do’a, 

dan kasih sayang yang tiada henti. Terimakasih juga selalu diingatkan pagi, 

siang, dan malam atas perhatian dan maaf membuat ibu selalu kepikiran 

tentang kesehatan dan keadaan adik disini.

8. Kakakku Supariyadi, terimakasih atas dukungan dan do’anya.

9. Adikku Tri Martono, A.Md, terimakasih atas dukungan dan do’a serta 

semangat yang selalu diberikan juga mau bantuin buat input data. Terima 

kasih juga buat pacarmu yaa.. dik yang juga ngasih dukungan untuk mbak.

10. Spesial Muhammad Zainul Mushthofa. Terimakasih sudah mendukung penuh 

memberi semangat, do’a dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi 

dengan bantuin nyebarin dan nemenin untuk sebarin angket. Maaf jika selama 

ini Ria banyak susahin dan manja, semoga kita langgeng sampai nikah nanti 

dan saling memberi semangat satu sama lain serta cepat dapat gelar S.Kep., 

Ners., nya. Amin

11. Kesayangan Sella Ivon. Terimakasih sudah mau dengerin segala keluh kesah, 

curhatan-curhatan, selalu nasehatin dan ingatin waktu untuk menyelesaikan 

skripsi, membantu dalam ambil data. Segala bantuan yang ada, semoga kita 

sampai lulus nanti tidak pernah terputus ya dalam komunikasi selalu menjadi 

teman terbaik.

12. Davillana Riah Komalasari, teman tersayang. Terimakasih sudah mau 

dengerin curhatan-curhatan Ria, nemenin Ria saat sedih dan walaupun kita 

sekarang sudah tidak satu kos yang penting kita jangan sampai putus 

komunikasi ya. Eh... maaf lho kalau salah penulisan nama panjangnya.
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13. Seluruh Staff Akademik Falkutas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Terima 

Kasih atas bantuan  dan kesabarannya selama ini dalam mendengarkan segala 

keluh dan pertanyaan yang ada.

14. Bapak dan Ibu guru beserta staff dan Siswa Siswi SMK Piri I Yogyakarta. 

Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam pengambilan try out.

15. Bapak dan Ibu BK beserta staff dan Siswa Siswi SMA Negeri 6 Yogyakarta.

Terimakasih atas segala bantuan, waktu yang diberikan dan kerjasamanya 

selama proses pengambilan data sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

16. Semua pihak yang sudah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. 

Sehingga, penulis mengharapkan untuk kritik dan saran yang membangun 

agar dapat lebih baik lagi dalam membuat karya-karya penelitian lain. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi 

pembacanya. Amin ya Rabbal’amalin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yogyakarta, November 2014

Penulis


