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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1.  Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan pada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Malang.Penelitian 

mengguakan 602 siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai subjek penelitian berjumlah 602 

siswa pada 6 sekolah yaitu SDN Banjararum, SDN 1 Dau, SDN Mangliawan 

1, SMPN 1 Dau, SMPN 2 Singosari, SMPN 2 Pakis, SMAN SMAN 1 

Singosari, SMAN 1 Bululawang dan SMAN 1 Tumpang. Subjek jenis 

kelamin perempuan sebanyak 404 ( 67,11 %) dan subjek laki laki sebanyak 

198 (32,89%). 

Tabel 6. Jumlah subjek laki-laki dan perempuan 

Jenjang Pendidikan Laki-laki Perempuan 

SD 91 102 

SMP 52 155 

SMA 55 147 

Total 198 404 
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 2. Anailsis Statistik Deskriptif 

Azwar (2015) analisis data deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 

secara sistematik dan karakteristik mengenai suatu populasi tertentu. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Jenjang  Pendidikan (X) dan 

Perilaku Bullying (Y). Dasar dari analisis deskriptif adalah dengan 

menghitung skor minimum, skor maksimum, mean dan standart deviasi. Hasil 

analisis deskriptif dibandingkan antara skor hipotetik dan skor empirik. 

Penghitungan skor hipotetik dilakukan secara manual, sedangkan skor 

empirik dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 . 

Berikut adalah gambaran umum dari perbandingan antara skor hipotetik dan 

skor empirik pada variabel penelitian.  

Tabel 7. Perbandingan Skor Hipotetik dan Skor Empirik  

Variabel Statistik 
Skor 

Hipotetik Empirik 

SD Nilai Minimum 25 28 

 Nilai Maksimum 100 94 

 Mean (μ)  62,5 53,71 

 Standar Deviasi 12,5 10,917 

SMP Nilai Minimum 25 30 

 Nilai Maksimum 100 81 

 Mean (μ) 62,5 57,20 

 Standar Deviasi 12,5 9,927 

SMA Nilai Minimum 25 31 

 Nilai Maksimum 100 84 

 Mean (μ) 62,5 54,26 

 Standar Deviasi 12,5 9,520 
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Setelah mendapat hasil skor hipotetik dan skor empirik peneliti akan 

melakukan kategorisasi subjek yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu  

tinggi, sedang dan rendah. ( Azwar, 2012). 

Tabel 8. Kategorisasi Subjek SD,SMP dan SMA 

Variabel Kategori Daerah 

Keputusan 

Jumlah 

subjek 

Presentase 

SD Rendah X < 50 67 34,71 % 

 Sedang 50 ≤ X < 75 119 61,66% 

 Tinggi X > 75 7 3,63% 

  Total 193 100% 

SMP Rendah X < 50 51 26,64 % 

 

 
Sedang 50 ≤ X < 75 145 70,5 % 

 Tinggi X > 75 11 5,31 % 

  Total 207 100 % 

SMA Rendah X < 50 63 31,19 % 

 Sedang 50 ≤ X < 75 134 66,34 % 

 Tinggi X > 75 5 2,47 % 

  Total 202 100 % 

Berdasarkan tabel 6 diatas maka dapat dinyatakan bahwa kelompok 

jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA memiliki tingkat bullying tinggi yang 

cukup rendah. Pada jenjang SD 

B. Hasil Analisis Data 

1. Hasil Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Pada uji normalitas kali ini peneliti ingin mengetahui apakah data yang 

didapatkan dari sampel penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov ( 

KS). Dibawah ini menunjukkan hasil dari uji normalitas berdasarkan 

masing-masing jenjang pendidikan. 
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Tabel 9. Hasil Uji Normalitas 

Jenjang 

Pendidikan 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
Signifikansi Bentuk 

SD 0,834    0,490 ( p > 0,05 ) Normal 

SMP 0,742    0,641 ( p > 0,05 ) Normal 

SMA 0,970   0,304 ( p > 0,05 ) Normal 

 

Berdasarkan tabel diatas, uji normalitas berdasarkan uji Kolmogorov 

Smirnov (KS) pada kelompok jenjang pendidikan SD diperoleh taraf 

signifikansi atau nilai p-value (Sig) sebesar 0,490 , kemudian taraf 

signifikansi atau nilai p-value (Sig) pada kelompok jenjang pendidikan 

SMP ialah sebesar 0,641 dan yang pada jenjang pendidikan SMA 

diperoleh taraf signifikansi atau nilai p-value (Sig) sebesar 0,304. Ketiga 

nilai tersebut lebih besar dari α=0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data ketiga kelompok jenjang pendidikan tersebut dalam penelitian ini 

terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas telah terpenuhi.  

b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa 

kelompok dalam penelitian memiliki varians yang sama. Dalam penelitian 

ini, tiga kelompok yang akan diuji adalah kelompok jenjang pendidikan 

SD, SMP dengan SMA. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan 

Lavene test melalui program SPSS 16.0 . Adapun hasil dari uji 

homogenitas dalam penelitian ini tertera pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 10. Hasil Uji Homogenitas 

Levene Signifikansi Keterangan 

1,048 0,351 ( p > 0,05 ) Homogen 

 

Pada tabel 8 diatas, tertera bahwa taraf signifikansi atau p-value (Sig) 

adalah 0,351 , dimana nilai tersebut lebih besar dari α=0,05 . Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa data yang terdapat pada tiga kelompok 

penelitian, yakni jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA memiliki varians 

yang sama atau homogen. Dari kedua hasil uji asumsi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa analisis data dalam penelitian ini dapat dilanjutkan 

dengan menggunakan uji parametrik.  

2. Hasil Uji Hipotesis 

Data dari variabel kelompok jenjang pendidikan telah memenuhi uji 

asumsi, yakni uji normalitas dan uji homogenitas, sehingga uji hipotesis dapat 

dilakukan dengan menggunakan perhitungan parametrik One-Way Anova. 

Adapun hasil yang diperoleh dari tiga kelompok jenjang pendidikan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9.  

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis One Way Anova 

 Signifikansi Keterangan 

Perbedaan Bullying 

Berdasarkan Jenjang 

Pendidikan 

0,003 ( p < 0,05 ) Ha diterima 

 

Berdasakan hasil analisis Uji One Way Anova diperoleh dengan taraf 

signifikansi atau  p-value (Sig) kurang dari α=0,05, maka Ha diterima. Sehingga 
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artinya terdapat perbedaan perilaku bullying pada jenjang pendidikan mulai dari 

SD, SMP hingga SMA di Kabupaten Malang. 

C. Analisis Tambahan 

Peneliti melakukan analisis tambahan dengan menggunakan uji beda, 

namun kali ini peneliti mengarah pada perbedaan bentuk perilaku bullying. Disini 

peneliti menggunakan Uji Statistik Deskriptif . Berikut penghitungan 

menggunakan SPSS 16.0 for Windows.  

Tabel 12. Perbedaan Bentuk Bullying Pada Siswa SD 

Bentuk Bullying SUM MEAN 

Fisik 2905 15.05 

Verbal 2933 15.20 

Isyarat 1753 9.08 

Berkelompok 2775 14.38 

 

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat terlihat perbedaan bentuk 

bullying dimana dari hasil penghitungan (sum) maupun mean bullying 

verbal lebih banyak terjadi atau dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar 

dibanding bentuk bullying lainnya. 

Tabel 13. Perbedaan Bentuk Bullying Pada Siswa SMP 

Bentuk Bullying SUM MEAN 

Fisik 3252 15.71 

Verbal 3429 16.57 

Isyarat 2046 9.88 
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Berkelompok 3114 15.04 

 

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat terlihat perbedaan bentuk 

bullying dimana dari hasil penghitungan total (sum) maupun mean 

bullying verbal lebih banyak terjadi atau dilakukan oleh siswa Sekolah 

Menengah Pertama dibanding bentuk bullying lainnya. 

Tabel 14. Perbedaan Bentuk Bullying Pada Siswa SMA 

Bentuk Bullying SUM MEAN 

Fisik 3048 15.09 

Verbal 3261 16.14 

Isyarat 1896 9.39 

Berkelompok 2756 13.64 

 

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat terlihat perbedaan bentuk 

bullying dimana dari hasil penghitungan total (sum) maupun mean 

bullying verbal lebih banyak terjadi atau dilakukan oleh siswa Sekolah 

Menengah Atas dibanding bentuk bullying lainnya. 

Kemudian berikut hasil dari keseluruhan perbandingan bentuk 

bullying pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:  

Tabel 15. Perbedaan Bentuk Bullying Pada Siswa SD, SMP dan SMA 

Bentuk 

Bullying 

Mean 

SD 

Mean 

SMP 

Mean 

SMA 
Kesimpulan 

Fisik 15.05 15.71 15.09 Bullying fisik paling tinggi 
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terjadi pada jenjang SMP, 

kemudian SMA dan yang 

terakhir SD 

Verbal  15.20 16.57 16.14 Bullying fisik paling tinggi 

terjadi pada jenjang SMP, 

kemudian SD dan yang 

terakhir SMA 

Isyarat 9.08 9.88 9.39 Bullying fisik paling tinggi 

terjadi pada jenjang SMP, 

kemudian SMA dan yang 

terakhir SD 

Berkelompok 14.38 15.04 13.64 Bullying fisik paling tinggi 

terjadi pada jenjang SMP, 

kemudian SD dan yang 

terakhir SMA 

 

D. Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

mengenai perbedaan perilaku bullying berdasarkan jenjang pendidikan di 

Kabupaten Malang. Adapun hasil dari uji hipotesis  menunjukkan bahwa terdapat 

pebedaan yang signifikan perilaku bullying pada jenjang pendidikan di Kabupaten 

Malang. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil uji hipotesis dengan signifikansi 

0,003 ( p<0.05) yang berarti bahwa Hipotesis alternatif (Ha) diterima yang artinya 
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terdapat perbedaan perilaku bullying berdasarkan jenjang pendidikan di 

Kabupaten Malang.  

Kemudian selanjutnya penelitian memberikan hasil bahwa mean skor pada 

skala bullying SMP lebih tinggi dibandingkan mean skor pada skala bullying SD 

maupun SMA, yaitu sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut: 

Tabel 16. Perbedaan Tingkat Perilaku Bullying  

Bullying 

Jenjang 

Pendidikan N Mean 

SD 193 53.71 

SMP 207 57.20 

SMA 202 54.26 

 

Data diatas menunjukkan bahwa perilaku bullying paling banyak terjadi 

pada siswa Sekolah Menengah Pertama. Dimana rata rata siswa SMP berusia 

antara 12-15 tahun dan berada pada masa tahapan dari anak anak menuju remaja 

awal . Pada masa SMP masuk tahapan remaja awal biasanya siswa memiliki 

teman baru yang biasanya berasal dari daerah tempat tinggal atau lingkungan yang 

berbeda dari masa SD. Sehingga siswa pada masa SMP biasanya butuh 

penyesuaian baru, karena pengaruh lingkungan baru yang kadang membuat 

beberapa siswa melakukan perilaku bullying karena merasa berbeda atau tidak 

sejalan dengan lingkungan baru tersebut. Kemudian selanjutnya pada tingkat 

SMA menjadi lebih rendah karena pada masa ini siswa sudah mulai mengerti 

tentang perbedaan lingkungan yang mereka hadapi. Meskipun hasil perilaku 

bullying tergolong cukup tinggi, namun bullying SMA lebih rendah daripada 

bullying pada siswa SMP. Lalu bullying pada siswa SD menjadi paling rendah 

karena  rata-rata pada masa SD teman satu sekolah biasanya adalah anak-anak 

yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lingkungan rumah kita juga. Dan pantauan 
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orang tua biasanya juga masih cukup sering pada anak anak usia SD.  Seperti 

menurut ( Unever & Cornell, 2004 ) disebutkan bahwa perilaku bullying lebih 

sering terjadi antara kelas 6 hingga kelas 8. Karena pada masa ini biasanya anak 

anak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan teman sebayanya. 

Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan teman sebayanya maka akan 

lebih diterima oleh lingkungannya, dan begitu juga sebaliknya yang kurang atau 

tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik rata rata diabaikan atau ditolah oleh 

lingkungannya. Kupersmidt dan Patterson (dalam Santrock, 2002) yang 

mengatakan bahwa anak yang ditolak cenderung mengalami masalah penyesuaian 

diri dan menjadi agresif, begitu juga sebaliknya anak-anak yang agresif cenderung 

ditolak oleh anak-anak lain. Hal tersebutlah yang akhirnya menjadi awal 

timbulnya perilaku bullying. 

Kemudian hasil dari penelitian tambahan mengenai bentuk bullying 

manakah yang paling sering terjadi pada setiap jenjang pendidikan adalah 

frekuensi bullying verbal menjadi bentuk bullying yang paling tinggi frekuensi 

terjadinya pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Dimana 

bullying verbal sendiri menurut Rigby ( 2002) yaitu menghina, menggosip, dan 

memberi nama ejekan pada korbannya. Kemudian menurut Elliot (2005) Bullying 

verbal sendiri biasanya dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang 

menyakitkan seperti misalnya memanggil orang dengan sebutan bodoh, gendut 

atau bau. 

Bullying verbal merupakan bentuk yang paling umum digunakan baik oleh 

anak perempuan maupun laki-laki. Bullying verbal mudah dilakukan dihadapan 



55 
 

teman sebaya tanpa terdeteksi. Dapat terjadi saat situasi keramaian dikelas 

sehingga dianggap hanya dialog yang biasa dan tidak ada teman sebaya yang 

simpatik. Terjadi secara cepat dan tidak menyakitkan pelaku, namun dapat sangat 

melukai target. Bullying verbal bisa berupa pemberian julukan nama, celaan, 

fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi maupun rasial), 

pernyataan-pernyataan berupa ajakan atau pelecehan, tuduhan-tuduhan yang tidak 

benar, desasdesus keji yang tidak benar, serta gossip, Coloroso ( 2007 ). 

Purnama (2007) mengatakan bahwa pelaku bullying umumnya tidak 

menyadari bahwa mereka telah menjadi pelaku serta tidak mengetahui dampak- 

dampak buruk yang bisa disebabkan oleh perilaku tersebut.  

Kemudian setelah bullying verbal,dari hasil analisis tambahan diatas 

terlihat dari jumlah setiap bentuk bullying pada jenjang pendidikan nilai total 

(sum) dan mean bullying fisik menjadi bentuk bullying kedua yang paling sering 

terjadi. Bullying berkelompok selanjutnya menjadi bentuk bullying ketiga yang 

sering terjadi hingga kemudian bentuk bullying isyarat menjadi bentuk bullying 

yang paling rendah atau sangat jarang dilakukan .  

E. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian hanya dilakukan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah 

Menengah Atas dan tidak sampai pada Perguruan Tinggi. 

 


