
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Permasalahan 

1. Latar Belakang Masalah 

Peradaban manusia mengalami perkembangan seiring dengan 

modernisasi teknologi yang membuat segala sesuatu terlihat berbeda 

dimulai dengan perubahan gaya hidup, hubungan antar manusia, sampai 

dengan persaingan yang memusatkan sifat egosentrisme antar sesama. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya perubahan dan pergeseran nilai 

dalam masyarakat terutama di wilayah perkotaan berdampak pada 

munculnya fenomena psikologi sosial yang salah satunya yaitu hilangnya 

kepedulian untuk menolong orang lain. Dalam beberapa kasus, misalnya 

bullying, perilaku menolong bahkan justru dianggap beresiko (Baron 

&Byrne, 2005). Seorang bystander akan berhati-hati dalam menentukan 

sikap terhadap kejadian bullying dan selanjutnya akan memilih peran 

yang sesuai menurut sikapnya, apakah membantu korban atau justru ikut 

melakukan bullying.  

Dalam perspektif psikologi, perilaku menolong merupakan salah 

satu perilaku prososial yang didefinisikan sebagai perbuatan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi pihak lain ataupun 

untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis (Jackson & Tisak, 2001). 

Beberapa studi menunjukkan bahwa perilaku monolong pada korban 
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bullying oleh bystander di Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh 

persepsi pelaku bullying terhadap kehadiran bystander adalah 11,8%, 

artinya, 11,8% persepsi pelaku bullying terhadap kehadiran bystander 

dapat menjelaskan penyebab terulangnya perilaku bullying di sekolah. 

Terulangnya perilaku bullying di sekolah disebabkan kurangnya 

kepedulian moral dari bystander untuk membantu korban.Temuan dari 

studi observasional menunjukkan bahwa bystander jarang bertindak 

dengan cara membela korban(Halimah dkk, 2015). Penelitian Thonberg 

& Jungret (2013) juga menunjukkan bahwa dari studi observasional 

bystander cenderung jarang bertindak dengan cara membela korban. 

Hasil penelitian terhadap 347 remaja menunjukkan bahwa moral 

disengagement berhubungan positif terhadap perilaku pro bully, respons 

yang tidak sesuai dengan nilai moral dimana seharusnya mereka 

bertindak untuk menolong. Respon bystander cenderung mengalami 

pelepasan moral sehingga tampak berperilaku pro bully. 

Menurut Baron & Byrne (2005), perilaku menolong selain 

memiliki dampak positif pada korban juga dapat beresiko bagi seorang 

bystander. Ketika seorang bystander melihat tindakan bullying, maka 

akan timbul alternatif tindakan. Ada tiga kategori bystander yaitu 

bystander yang memberi dukungan, bystander yang diam saja, dan 

bystander yang menolong korban. Salah satu cara untuk menjadi 

bystander penolong yang baik adalah dengan berbicara dengan suara 

keras dan tegas untuk menunjukkan ketidaksetujuan dengan tindakan 
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bullying dan menginginkan pelaku untuk berhenti melakukan bullying. 

Bystander dapat mempraktikkan beberapa kata seperti ”Tinggalkan saja 

dia”, ”Tindakan kalian ini bukan lelucon, kecuali semua orang jadi 

tertawa”, ”Eh itu gak benar lo”, dan ”Hentikan”. Jika seorang bystander 

memposisikan diri sebagai seorang penolong korban, maka bystander 

akan merasa hebat dan dapat menambahkan daftar orang yang akan 

membela jika suatu saat bystander membutuhkannya (Dwiputri, 2010). 

Arnett (1992) menggambarkan perilaku pengambilan risiko yang 

melibatkan perilaku mencari sensasi sebagai sesuatu yang diakui tetapi 

dengan sengaja meminimalkan bahaya, dan perilaku sembarangan 

sebagai perilaku yang membawa sebuah makna. Sejalan dengan 

pandangan umum tentang apa yang merupakan perilaku pengambilan 

risiko, Gullone& Moore (2000) mengatakan bahwa mengambil risiko 

pada remaja adalah sebagai perilaku yang melibatkan potensi 

konsekuensi negatif (kerugian) tetapi diimbangi dalam beberapa cara 

oleh konsekuensi positif yang dirasakan (keuntungan). Jika konsekuensi 

positif lebih banyak daripada yang negatif, maka perilaku menolong 

korban bullying akan dianggap kecil untuk berisiko, sedangkan ketika hal 

negatifnya lebih banyak dari sisi positifnya maka perilaku menolong 

korban bullying tersebut umumnya dianggap sangat berisiko. Dengan 

demikian, tingkat risiko yang dirasakan hanya  dapat diprediksi 

ditentukan oleh dua jenis konsekuensi ini, yaitu konsekuensi positif dan 

negatif. 
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Perilaku menolong oleh bystander tidak serta merta dipengaruhi 

oleh resiko-resiko menolong sebagaimana dipaparkan di atas. Terdapat 

faktor lain yang mendukung keterkaitan antara resiko menolong dan 

perilaku menolong korban bullying salah satunya yaitu empati. Empati 

secara umum didefinisikan sebagai berbagi keadaan emosi terhadap 

orang lain (Eisenberg & Strayer, 1987). Pendekatan empati saat ini 

digambarkan sebagai konstruksi multidimensi yang memiliki komponen 

kognitif dan afektif. Komponen kognitif mencerminkan pada 

kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami perspektif orang 

lain, sedangkan komponen emosional mecerminkan kecenderungan 

untuk mengalami perasaan prihatin atau simpati terhadap orang lain 

(Davis, 1994). 

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bullying, lebih banyak 

berfokus pada pelaku dan korban saja, sedangkan penelitian yang 

mengulas lebih dalam tentang peran bystander pada perilaku bullying 

relatif sedikit. Di sisi yang lain bystande rjuga dapat berperan untuk 

meningkatkan maupun menurunkan efek yang ditimbulkan oleh perilaku. 

Menurut Coloroso (2007) seorang bystander dapat berpotensi menjadi 

pembela korban penindasan yang aktif maupun pasif dan dapat juga 

sebagai pendukung pelaku penindasan yang aktif maupun pasif. Dalam 

situasi bullying, bystander dapat berperan menjadi assistant of the bully, 

defender, outsider, atau follower (Salmivalli, 1999). Sejumlah penelitian 

menunjukkan respon bystander dalam mencegah bullying. Peneliti 
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kemudian berhasil menggolongkan reaksi bystander menjadi tiga 

perilaku utama, yakni ignore bullying behavior yang mana bystander 

memilih untuk tidak ikut terlibat karena takut memperburuk situasi; 

support bullying behavior adalah ketika bystander memilih untuk 

mendukung pelaku untuk menghindari menjadi sasaran korban 

berikutnya; dan actively intervene adalah ketika bystander secara aktif 

memberikan pertolongan pada korban atau menyuruh pelaku 

menghentikan perundungan karena memiliki keyakinan bahwa 

perundungan itu salah, tidak adil, dan tidak benar (Pedgett & Notar, 

2013).Perilaku menolong juga dipengaruhi oleh kesamaan dan kedekatan 

antara penolong dengan orang yang ditolong. Hal tersebut dikonfirmasi 

oleh Small &Simonsohn (2008) yang menemukan bahwa hubungan 

dekat dengan korban akan meningkatkan simpati dari bystander (orang-

orang yang berada pada situasi bullying dan menyaksikan situasi 

tersebut) dan akan meningkat bila korban mengalami kesamaan 

pengalaman kemalangan. 

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang pengaruh 

perilaku pengambilan risikoterhadap perilaku menolong korban bullying 

oleh bystander remaja dengan tingkat empati sebagai variabel antara. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP 17 Agustus 1945 di 

Surabaya. Beberapa kasus bullying kerap terjadi di lingkungan sekolah 

terutama yang melibatkan siswa baru. Berdasarkan wawancara dengan 

salah satu guru bimbingan konseling SMP 17 Agustus 1945 di Surabaya, 
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didapatkan informasi bahwa kejadian bullying kerap terjadi pada jam 

istirahat dimana beberapa siswa senior melakukan bullying kepada siswa 

baru. Adapun motif bullying tersebut yaitu tindakan mengejek, atau 

memberikan sebutan nama kotor bagi siswa baru yang menjadi sasaran 

korban. Di sisi yang lain, bystander yang dalam hal ini yaitu siswa senior 

yang lain, cenderung memberikan pertolongan hanya ketika kejadian 

bullying tersebut sudah diketahui oleh pihak guru. Artinya perilaku 

menolong oleh siswa senior yang lain dilakukan karena pertimbangan 

resiko negatif yang mungkin akan dialami bystander jika memberikan 

pertolongan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara yang lain 

dengan salah satu siswa juga didapatkan infomasi bahwa pertolongan 

terhadap siswa korban bullying akan dilakukan jika muncul perasaan iba 

atau kasihan terhadap siswa baru yang belum lama mengetahui 

lingkungan di sekolah. 

Rigby (2007) mengatakan salah satu tipe seorang bystander adalah 

menolong korban bullying karena adanya rasa empati terhadap 

korban.Sarwono dan Eko (2009) menyatakan adanya hubungan antara 

empati dengan perilaku menolong serta menjelaskan bahwa empati 

adalah sumber dari motivasi altruistik. Perasaan simpati dapat  menjadi 

sangat kuat sehingga mereka mengesampingkan semua pertimbangan 

lain. Hurlock (1999) mengungkapkan bahwa empati adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain serta 

kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. 



7 

 

 
 

Dengan adanya empati, membuat bystander dapat merasakan perasaan 

seseorang yang membutuhkan pertolongan sehingga lebih memotivasi 

bystander untuk menolong orang lain sehingga memunculkan perilaku 

menolong.  

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka 

permasalahan yang ingin diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara perilaku pengambilan resiko menolong 

dengan perilaku menolong korban bullying oleh bystander secara 

langsung? 

2. Apakah ada hubungan antara perilaku pengambilan resiko dengan 

perilaku menolong korban bullying oleh bystander dengan empati 

sebagai variabel antara secara tidak langsung?  
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3. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

JUDUL METODE/DESAIN 

PENELITIAN 

HASIL 

Pengaruh 

konformitas 

teman sebaya 

terhadap perilaku 

menolong korban 

bullying di SMK 

Negeri 1 

Tenggarong 

Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah cluster 

sampling. Analisis data 

menggunakan analisis regresi 

sederhana. 

Berdasarkan hasil analisis 

statistikdiperoleh R
2
 = 0,041 

dan P = 0,000 atau P < 0,05 

yang artinya ada pengaruh 

konformitasteman sebaya 

terhadap perilaku menolong 

korban bullying. Konformitas 

teman 

sebayamenyumbangkan 

peransebesar 4,1% terhadap 

perilaku menolong korban 

dan sisanyadipengaruhi oleh 

variabel lain. 

An investigation 

into the efficiency 

of empathy 

training program 

on preventing 

bullying in 

primary schools 

(Sahin, 2012) 

A true experimental design, a 

pretest for the experimental 

and control groups, post-test 

and a follow-up model 

Program pelatihan empati 

efektif dalam menurunkan 

perilaku bullying melalui 

metode eksperimen yang 

dilakukan kepada siswa 

Persepsi pada 

Bystander 

terhadap 

Intensitas 

Bullying pada 

siswa SMP  

(Halimah dkk, 

2015) 

Skala yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah 

skala persepsi pada bystander 

dan skala intensitas bullying. 

Data penelitian ini dianalisis 

dengan teknik analasis regresi  

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh 

positif persepsi pada 

bystander terhadap intensitas 

bullying dengan nilai r 

sebesar 0,343 dan 

signifikansi sebesar 0,017 

The Adolescent 

Risk-Taking 

Questionnaire 

(Gullone, E. et al, 

2000) 

This study reports the 

systematic development and 

psychometricevaluation of a 

comprehensive Adolescent 

Risk-Taking Questionnaire 

(ARQ). It wasdeveloped using 

reports of 570 adolescents and 

was psychometrically 

evaluated with asample of 925 

adolescents between 11 and 18 

years of age, One week test-

Found to be consistent 

withreported trends in 

accident data. Older 

adolescents and boys 

reported lower risk percep-

tions and a higher frequency 

of risky behaviors than 

younger adolescents and 

girls,respectively,  supporting  

the  validity  of  the  ARQ.  

Furthermore,  consistent  
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JUDUL METODE/DESAIN 

PENELITIAN 

HASIL 

retest and internal consistency 

indices were dem-onstrated to 

be sound. Age and gender 

differences w 

 

 

with  pastresearch, perceiving 

higher levels of risk typically 

related to lower levels of 

engaging inthe respective 

behaviors. 

 

Berdasarkan hasil ulasandi atas, salah satu tipe seorang bystander 

adalah menolong korban bullying karena adanya rasa empati terhadap 

korban.Perilaku menolong juga diartikan sebagai suatu tindakan yang 

menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong 

secara langsung, bahkan menimbulkan  sebuah resiko bagi pihak 

bystander. Seperti yang dikatakan oleh Hoffman (1987) bahwa syarat 

awal untuk memunculkan perilaku menolong adalah dengan adanya 

empati pada individu. 

Empati oleh bystander kepada siswa dapat mendorong adanya 

pertolongan kepada korban bullying dan bersedia mengambil sebuah 

keputusan untuk menanggung risiko-risiko positif atau negatif dalam 

menolong korban bullying. Penelitian kali ini ingin meneliti tiga variabel 

yaitu perilaku pengambilan risiko menolong oleh bystander, perilaku 

menolong dan empati sebagai variabel antara.Mempertimbangkan 

berbagai ulasan dalam penelitian sebelumnya belum adanya peneliti yang 

meneliti mengenai pengaruh perilaku pengambilan risiko 

terhadapperilaku menolong korban bullying oleh bystanderdengan 
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tingkat empati sebagai variabel antara. Maka keaslian penelitian ini dapat 

dipertanggung jawabkan. 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hubungan secara langsung  perilaku pengambilan 

resiko menolong dengan perilaku menolong korban bullying oleh 

bystander. 

b. Untuk mengetahui hubungan secara tidak langsung  perilaku 

pengambilan resiko menolong dengan perilaku menolong korban 

bullying oleh bystander. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan informasi 

bagi ilmu pengetahuan psikologi khususnya psikologi sosial dan 

psikologi pendidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi masukan dan dapat digunakan sebagai informasi untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

kepada masyarakat untuk mengevaluasi dan menggunakan hasil 

penelitian dalam mengatasi permasalahan yang ada kaitannya dengan 
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perilaku pengambilan resiko menolong korban bullying, empati pada 

korban bullying, danperilaku menolong korban bullying oleh bystander.




