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Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami profil kepribadian pelaku dan korban bullying berdasarkan 
faktor-faktor kepribadiannya. Subjek penelitian adalah pelaku dan korban bullying di suatu SMA di kota 
Surakarta dan  berusia minimal 16 tahun. Subjek penelitian diambil secara purposive melalui proses screening 
terhadap 241 siswa dan diperoleh 52 siswa sebagai pelaku dan 53 siswa sebagai korban bullying, dengan total 
subjek sebanyak 37 siswa. Profil kepribadian pelaku dan korban bullying diungkap dengan inventori 
kepribadian 16 PF (Sixteen Personality Factors). Data penelitian dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Hasil 
penelitian diketahui bahwa faktor-faktor kepribadian yang dominan pada pelaku bullying adalah faktor A, C, E, 
L, dan Q3. Faktor-faktor kepribadian yang dominan pada korban bullying adalah faktor A, B, C, F, H, M, O. 
Pelaku dan korban memiliki persamaan faktor kepribadian yang dominan pada faktor A (warmth) dan C 
(emotional-stability). 

 
Kata kunci: profil kepribadian, bullying 

 

 
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa 
“Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara”. Guna mencapai tujuan tersebut, 
diperlukan kondisi belajar yang kondusif dan 
jauh dari kekerasan. 

Pada kenyataannya banyak kekerasan 
yang terjadi di dalam sekolah. Penelitian dari 
Yayasan Sejiwa (2008) menunjukkan bahwa 
tidak ada satupun sekolah di Indonesia yang 
bebas dari tindakan kekerasan. Sebelumnya, 
kisah yang masih tergiang dalam ingatan kita, 
yaitu  kekerasan yang menimpa seorang 
remaja yang bernama Muhamad  Fadhil (16) 
siswa kelas satu di SMA 34 Pondok Labu, 
Jakarta Selatan, ia dipukul, disundut rokok, 
dan dipatahkan tangannya oleh seniornya 

karena  menolak untuk masuk ke dalam Geng 
Gezper yang berada di sekolah tersebut. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
Damantari (2011) mengenai bentuk-bentuk 
perilaku bullying pada remaja di sekolah. 
Penelitian tersebut menemukan beberapa 
bentuk perilaku kekerasan yang terjadi pada 
remaja sekolah menengah atas, antara lain 
perilaku menghina, menyoraki, melempar 
dengan barang, memukul, memanggil dengan 
julukan, menginjak kaki maupun mendiamkan 
teman. Alasan siswa melakukan kekerasan 
tersebut antara lain hanya untuk hiburan, 
marah karena teman tidak berperilaku sesuai 
dengan apa yang diharapkannya serta hanya 
sekedar iseng.  

Riauskina, dkk (2005) mendefinisikan 
bullying di sekolah sebagai perilaku agresif 
yang dilakukan secara berulang oleh 
seseorang/sekelompok siswa yang memiliki 
kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang 
lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang 
tersebut. Definisi tersebut menunjukkan bahwa 
pelaku memiliki kekuasaan maupun kekuatan 
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yang lebih dibandingkan siswa lain untuk 
melakukan bullying. 

Menurut Sejiwa (2008) bullying adalah 
sebuah situasi di mana terjadinya 
penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang 
dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang. 
Pihak yang kuat disini tidak hanya berarti kuat 
dalam ukuran fisik saja, tetapi juga kuat secara 
mental. Sedangkan korban bullying tidak 
mampu membela atau mempertahankan 
dirinya karena lemah secara fisik atau mental. 
Menurut Coloroso (2007) bullying akan selalu 
melibatkan adanya ketidakseimbangan 
kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman 
lebih lanjut, dan terror. Bullying merupakan 
salah satu bentuk perilaku agresi. Ejekan, 
hinaan, dan ancaman seringkali merupakan 
pancingan yang dapat mengarah ke agresi. 
Rasa sakit dan kekecewaan yang ditimbulkan 
oleh penghinaan akan mengundang reaksi 
siswa untuk membalas yang memungkinkan 
anak melukai tanpa merasa empati, iba, 
ataupun malu (Widayanti, 2009). 

Memahami masalah bullying, tidak 
terlepas dari memahami pelaku dan korban. 
Diketahui bersama, bahwa bullying bisa terjadi 
dimana saja, bisa dilakukan oleh siapa saja dan 
dengan motif yang beragam, sehingga pelaku 
dan korban bisa berasal dari kedua belah pihak 
laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Mendiknas Bambang Sudibyo 
(Astuti, 2008) yang menyatakan bahwa 
bullying muncul dimana-mana. Bullying tidak 
memilih umur atau jenis kelamin korban. 
Korban umumnya adalah anak yang lemah, 
pemalu, pendiam, dan special (cacat, tertutup, 
pandai, cantik, atau punya ciri tubuh tertentu) 
yang dapat menjadi bahan ejekan.  Bullying 
akan memberi dampak yang serius bagi semua 
pihak yang terlibat didalamnya, namun pihak 
yang akan memiliki dampak yang lebih serius 
diantara pihak yang lain adalah korban. 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun 
internal, demikian pula perilaku bullying. 
Astuti (2008), mengemukakan bahwa faktor 

eksternal bullying dapat berupa kondisi 
keluarga yang kurang harmonis, pengaruh 
teman sebaya, dan sistem pengawasan dan 
bimbingan etika di sekolah yang kurang 
berjalan efektif. Faktor internal berupa 
karakter pribadi, seperti agresif, pencemas, 
kurang memiliki ketrampilan sosial, dan lain-
lain. Hal ini sebagaimana perspektif teori 
Atribusi terhadap Perbedaan Individual. Slee 
& Rigby (Rigby, 2003), menemukan bahwa 
anak-anak yang melakukan bullying secara 
berulang di sekolah, cenderung memiliki rasa 
empati yang rendah terhadap orang lain dan 
cenderung psikotism. Anak-anak yang sering 
menjadi target/korban bullying di sekolah 
biasa secara psikologis introvert, memiliki 
harga diri yang rendah, dan kurang memiliki 
keterampilan sosial, khususnya dalam hal 
asertivitas (Rigby, 2000b; dalam Rigby, 2003).  

Kepribadian yang dimiliki baik pelaku 
maupun korban bullying sangatlah unik dan 
berbeda dengan yang lainnya. Dalam psikologi 
salah satu metode  untuk mengungkap 
kepribadian adalah dengan suatu alat tes 
kepribadian. Salah satunya adalah inventori 
kepribadian 16 PF yang diciptakan R.B.Cattell 
(Karyani & Lestari, 2002). Tes 16 PF dapat 
mengungkap faktor-faktor kepribadian yang 
dimiliki oleh pelaku maupun korban bullying 
melalui hasil tes berupa profil kepribadian. 
Memahami kepribadian pelaku dan korban 
bullying dapat memberikan informasi penting 
yang dapat bermanfaat untuk memahami 
perilaku bullying, mendeteksi lebih dini, serta 
merancang intervensi yang tepat. 

Melihat kenyataan, fakta, dan data di atas, 
peneliti merumuskan masalah “ Bagaimana 
profil kepribadian yang dimiliki  remaja 
pelaku dan korban bullying di sekolah, melalui 
tes 16 PF. Berdasarkan rumusan masalah 
tersebut peneliti tertarik mengadakan suatu 
penelitian dengan judul “ Profil Kepribadian 
16 PF pada Siswa Pelaku dan Korban 
Bullying”. Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 



192 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami @2012 

Seminar Nasional Psikologi Islami 

profil kepribadian remaja pelaku dan korban 
bullying melalui tes 16 PF. 

 
Tinjauan teoritis 
A. Bullying 

Padanan isilah bullying dalam Bahasa 
Indonesia belum dirumuskan. Dalam 
Bahasa Inggris, bullying berasal dari kata 
bully yang berarti menggertak atau 
mengganggu orang yang lemah (Echols & 
Shadily, 1995).  Secara konsep, bullying 
dapat diartikan sebagai bentuk agresi 
dimana terjadi ketidakseimbangan 
kekuatan atau kekuasaan antara pelaku 
(bullies/bully) dengan korban (victim), 
pelaku pada umumnya memiliki 
kekuatan/kekuasaan lebih besar daripada 
korbannya (Papler & Craig 2002).  Storey, 
dkk (2008) mendefinisikan bullying 
sebagai suatu bentuk abuse emosional atau 
fisik yang mempunyai 3 karakteristik, 
yakni : deliberate, yaitu pelaku cenderung 
untuk menyakiti seseorang;  repeated, 
yakni seringkali target bullying adalah 
orang yang sama; dan power imbalance, 
dalam hal ini pelaku memilih korban yang 
dianggapnya rentan.  

Berdasarkan beberapa definisi 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu 
tindakan diartikan sebagai bullying bila 
tindakan  tersebut mengandung unsur 
kekerasan, agresi dan membahayakan, 
baik fisik, verbal maupun psikologis yang 
dilakukan secara berulang oleh orang yang 
mempunyai kekuatan terhadap orang lain 
yang lebih lemah. 

Bullying dapat berbentuk  fisik, verbal 
atau psikologis, serta  dapat dilakukan 
secara langsung (face-to face) maupun 
secara tidak langsung, misalnya exclusion 
(tidak diikutsertakan dalam suatu hal) dan 
gosip.  Tindakan ini seringkali dilakukan 
beberapa kali, bahkan seringkali kepada 
korban yang sama. Selanjutnya diuraikan 
oleh Storey, dkk (2008) bahwa bullying 
terjadi dalam beberapa bentuk, dengan 

variasi keparahan yang berbeda-beda. 
Bentuk-bentuk bullying  adalah bullying 
fisik, verbal, dan bullying tidak langsung. 
Bullying fisik misalnya menonjok, 
mendorong, memukul, menendang, dan 
menggigit; bullying verbal antara lain 
menyoraki, menyindir, mengolok-olok, 
menghina, dan mengancam. Bullying tidak 
langsung antara lain berbentuk 
mengabaikan, tidak mengikutsertakan, 
menyebarkan rumor/gosip, dan meminta 
orang lain untuk menyakiti.  

 
B. Profil kepribadian 16 PF 

Menurut Reber (2010) profil adalah 
sebuah bagan yang ditarik atau 
disketsakan mengenai suatu hal. Sebuah 
tampilan grafis seperangkat skor, biasanya 
dalam bentuk histogram atau grafik 
batang. Kepribadian menurut Allport 
(dalam Suryabrata, 2005) adalah 
organisasi dinamis dalam individu sebagai 
sistem psikofisis yang menentukan 
caranya yang khas dalam menyesuaikan 
diri terhadap lingkungan. Kata dinamis 
menunjukkan bahwa kepribadian dapat 
berubah-ubah, dan antar berbagai 
komponen kepribadian (yaitu sistem-
sistem psikofisik) terdapat hubungan yang 
erat. Hubungan-hubungan itu terorganisir 
sedemikan rupa sehingga secara bersama-
sama mempengaruhi pola perilakunya 
dalam menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya.  

Kepribadian seseorang dapat diungkap 
salah satunya dengan menggunakan suatu 
alat test yaitu test 16 PF (Sixteen 
Personality Factor) yang diciptakan oleh 
R. B. Cattell. Faktor-faktor kepribadian 
yang diukur tidak saja unik, tetapi juga 
didasarkan pada teori-teori kepribadian 
pada umumnya. Test 16 PF terdiri dari 16 
faktor  yang keenam belas dimensinya 
diungkap secara mandiri (Karyani dan 
Lestari, 2002). Faktor-faktor tersebut 
adalah: A (Warmth), B (Intelegence), 
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C(Emotional stability), D (Dominance), F 
(Impusivity), G (Conformity), H 
(Boldness), I (Sensitive), L 
(Suspiciousness), M (Imagination), N 
(Shrewdness), O (Insecurity), Q1 
(Radical), Q2 (Self sufficiency), Q3 (Self-
dicpline),  dan Q4 (Tension.) 

 Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa profil kepribadian 16 
PF merupakan grafik yang 
menggambarkan variasi faktor-faktor 
kepribadian individu yang diungkap 
melalui tes 16 PF. 

 
Metode penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
siswi yang menjadi pelaku dan korban bullying 
dan berusia minimal 16 tahun. Screening 
terhadap subjek dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner terbuka untuk 
mengenali bentuk-bentuk perilaku bullying. 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui 
metode tes dengan menggunakan inventori 
kepribadian 16 PF yang dirancang oleh R.B. 
Cattel. 16 PF digunakan untuk mengetahui 
profil kepribadian melalui faktor-faktor 
kepribadian baik pada pelaku maupun korban 
bullying.  

Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif 
deskriptif. Pendekatan kuantitatif menekankan 
analisis pada data-data numerikal (angka) yang 
diolah dengan metode statistika serta 
menganalisis dan menyajikan fakta secara 
sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk 
difahami dan disimpulkan. 
 
Hasil  dan pembahasan 
A. Hasil analisis data 

Penelitian diawali dengan proses 
screening terhadap 241 partisipan, 
diperoleh 52 partisipan sebagai pelaku 
bullying dan 53 partisipan merupakan 
korban bullying. Sisanya sebanyak 136 
partisipan tidak sesuai dengan kriteria 
subjek  penelitian ini sehingga tidak 
mengikuti tahap penelitian berikutnya, 
yaitu mengisi inventory kepribadian 16 
PF. Berikut ini akan disajikan analisis data 
dengan menggunakan analisis statistik 
deskriptif. 
1. Perbandingan pelaku bullying 

ditinjau dari jenis kelamin 
Dari 52 partisipan yang pernah 

melakukan tindak bullying, berikut ini 
perbandingan pelaku bullying ditinjau 
dari jenis kelamin: 

 

 
Diagram 1. Perbandingan pelaku bullying 

 

Dari diagram tersebut dapat 
diketahui bahwa jumlah pelaku laki-
laki lebih banyak dibandingkan jumlah 
pelaku perempuan. 

 
 

2. Perbandingan korban bullying 
ditinjau dari jenis kelamin 

Dari diagram 2 tampak bahwa 
jumlah korban bullying berjenis 
kelamin laki-laki sedikit lebih banyak 
dari korban bullying berjenis kelamin 
perempuan.  
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Diagram 2. Perbandingan korban bullying 

3. Profil 16 PF pelaku bullying  
Profil faktor kepribadian 16 PF 

pelaku bullying ditampilkan pada 
grafik 1. Berdasarkan profil tersebut 
dapat dilihat bahwa faktor 16 PF 
pelaku bullying yang dominan adalah 
faktor A, C, E, L dan Q3. Faktor yang 
tergolong tinggi adalah faktor E dan L. 
Faktor yang tergolong rendah adalah 
faktor A, C dan Q3. Penjelasan dari 
masing-masing faktor ditampilkan 
pada tabel 1. 

 

4. Profil 16 PF korban bullying 
Profil faktor kepribadian 16 PF 

korban bullying dtampilkan pada 
grafik 2. Berdasarkan profil tersebut 
dapat dilihat bahwa faktor 16 PF 
korban bullying yang dominan adalah 
faktor A, B, C, F, H, M, dan O. Faktor 
yang tergolong tinggi adalah faktor M 
dan O. Faktor yang tergolong rendah 
adalah faktor A, B, C, F, dan H. 
Penjelasan dari masing-masing faktor 
dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Grafik 1. Profil 16 PF pelaku bullying  

 

Grafik 2. Profil 16 PF korban bullying 

Laki-laki 
50.94%

Perempuan 
49.06%

Korban Bullying
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Faktor Kepribadian 16 PF

RENDAH

SEDANG

TINGGI
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faktor kepribadian
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Tabel 1. Analisa faktor kepribadian pelaku bullying berdasarkan skor 

FAKTOR KATEGORI KETERANGAN 

A 
(warmth) Rendah 

a. Cenderung  bersikap kaku, dingin, keras kepala, suka bersitenggang, 
skeptis, dan menjauhkan diri dari orang lain. Menyukai pekerjaan yang 
menuntut ketepatan, sikap yang hati – hati, pendiam. 

b. Menyukai untuk bekerja sendiri dibanding berkomprosi dengan orang 
lain. 

c. Kadang – kadang bersikap kritis untuk bertindak sebagai penghalang, 
sehingga dicap sebagai penggangu, atau menyusahkan orang lain. 

C 
(Emotional 
Stability) 

Rendah 
a. Cenderung memiliki derajat toleransi frustasi yang rendah. 
b. Cenderung menghindarkan diri dari tuntutan realitas. 
c. Mudah menjadi emosional dan jengkel. 

Q3(Self-
dicpline) Rendah 

a. Tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan sosial yang berlaku. 
b. Tidak terlampau teliti. 

E 
(Dominance) Tinggi 

a. Bersikap tegas, berkeyakinan diri dan memiliki pemikiran yang 
independen 

b. Bersikap menguasai atau mengatur orang lain. 
c. Cenderung bermusuhan atau melemparkan kesalahan pada lingkungan. 

L 
(Suspicious-

ness) 
Tinggi 

a. Memiliki sifat curiga 
b. Kurang perhatian terhadap orang lain. 
c. Anggota kelompok yang buruk. 

 
Tabel 2. Analisa faktor kepribadian korban bullying berdasarkan skor 

FAKTOR KATEGORI KETERANGAN 

A 
Warmth  

Rendah a. Cenderung bersikap kaku,dingin, dan menjauh dari orang lain. 
b. Ia lebih suka bekerja sendiri dan selalu bersikap hati-hati, pendiam 

dan tidak ramah 

B 
Intelegence  

Rendah a. Cenderung lamban mempelajari sesuatu yang baru. 
b. Cenderung lambat dalam mengerti dan memahami  sesuatu 

persoalan. 
c. Intelegensi rendah. 

C 
Emotional 
stability  

Rendah a. Mempunyai derajat frustasi rendah. 
b. Mudah menjadi emosional dan menjadi jengkel. 
c. Rewel, cerewet dan bertingkah. 

F 
Impulsivity  

Rendah a. Cenderung menjadi pendiam, dan bersikap mawas diri. 
b. Sifatnya pesimis, terlalu tenang dan berhati-hati. 

H 
Boldness  

Rendah a. Cenderung mempunyai perasaan malu, berhati-hati, sering merasa 
segan dan kuper ( kurang pergaulan). 

b. Kurang menyukai suasana dan kesempatan yang banyak orang. 
c. Kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar. 

M 
Imagination  

Tinggi a. Cenderung individualis sehingga menyebabkan dirinya 
disingkirkan dari aktivitas-aktivitasnya. 

b. Hidup bebas, pelupa, dan suka melamun. 

O 
Insecurity  

Tinggi a. Orang yang tertekan, suka bermurung diri, pencemas, dan suka 
memikirkan hal-hal sedih-sedih. 

b. Di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran cenderung merasa 
cemas. 

c. Merasa bahwa dirinya tidak diterima oleh teman-temannya. 
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5. Persamaan dan perbedaan profil 16 

PF antara pelaku dan korban 
bullying 

Berikut ini grafik yang 
menggambarkan persamaan dan 

perbedaan faktor-faktor kepribadian 
16 PF antara pelaku dan korban 
bullying. 

 
 

 

 
Grafik 3. Perbandingan profil 16 PF antara pelaku dan korban bullying 

Dari grafik 3, dapat diketahui 
bahwa terdapat persamaan dan 
perbedaan profil 16 PF antara korban 
dan pelaku bullying. Faktor 16 PF 
yang sama pada kategori rendah 
adalah faktor A dan C, sedangkan 
pada kategori sedang adalah faktor G, 
I, N, Q1,Q2, dan Q4.  Tidak ada faktor 
dalam kategori tinggi yang sama 
antara pelaku dan korban bullying. 
Faktor 16 PF yang berbeda antara 
pelaku dan korban bullying antara lain 
faktor B, F, H dimana korban 
memiliki kategori rendah sedangkan 
pelaku berada pada kategori sedang; 
faktor E dan L dimana korban pada 
kategori sedang pelaku pada kategori 
tinggi. Untuk faktor M dan O  
tergolong tinggi pada korban dan 
tergolong sedang pada pelaku. 
Terakhir faktor Q3, tergolong sedang 
pada korban dan rendah pada pelaku. 
Tidak ada faktor yang berbeda secara 
ekstrim antara pelaku dan korban. 

 
 

B. Pembahasan 
Berdasarkan kategorisasi dan 

analisis data didapatkan hasil 52 
subjek penelitian yang pernah 
melakukan tindak bullying, 30 subjek 
merupakan pelaku laki-laki dan 22 
subjek merupakan pelaku perempuan. 
Dalam hal ini dapat diketahui bahwa 
jumlah pelaku laki-laki lebih banyak 
dibandingkan jumlah pelaku 
perempuan. Dari sisi korban, 
ditemukan data di lapangan yang 
menunjukkan bahwa laki-laki lebih 
sering menjadi korban bullying 
daripada perempuan namun 
perbedaannya tidak signifikan yaitu 
laki-laki sebanyak 27 orang atau kira-
kira 50, 94% dan perempuan sebanyak 
26 orang atau kira-kira 49.06%.  

Data tersebut sejalan dengan 
pendapat yang dikemukakan oleh 
Priyatna (2010) yang menyatakan 
bahwa anak laki-laki cenderung lebih 
sering melakukan tindakan bullying 
dibandingkan anak perempuan. Anak 
laki-laki cenderung melakukan 
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bullying dalam bentuk-bentuk agresi 
fisikal. Turkel (2007) menjelaskan 
bahwa anak laki-laki memiliki lebih 
banyak kebebasan untuk 
mengekspresikan perilaku agresif 
mereka, sedangkan anak perempuan 
diharapkan tidak agresif agar sesuai 
dengan stereotip mereka bahwa 
perempuan cenderung ramah dan 
lemah lembut. Hal ini karena pada 
umumnya orang tua mencegah agresi 
fisik secara langsung pada anak 
perempuan. 

Banyak penjelasan tentang kondisi 
di atas, Wolke, Woods & Stanford 
(dalam Riauskina, 2005) menyatakan 
adanya perbedaan jenis kelamin dalam 
tindakan bullying. Contoh, di Inggris 
bahwa anak laki-laki lebih sering 
menjadi korban dibanding anak 
perempuan (laki-laki 28,1 % dan anak 
perempuan 20,8%). Senada dengan 
pendapat di atas Priyatna (2010) 
mengungkapkan bahwa anak laki-laki 
sering terlibat dalam tindak bullying 
baik sebagai pelaku maupun korban 
dibandingkan dengan anak 
perempuan. 

Individu yang terlibat dalam 
tindakan bullying baik sebagai pelaku 
maupun korban, tidak lepas dari 
kepribadian yang dimiliki. Rigby 
(2003), mengemukakan salah satu 
perspektif teori dalam memandang 
perilaku bullying, yaitu perspektif 
teori Atribusi terhadap Perbedaan 
Individual.  

Berdasarkan analisa dan 
kategorisasi data yang didapatkan dari 
hasil tes 16 PF, dapat diketahui bahwa 
pelaku dan korban bullying memiliki 
profil kepribadian yang unik, 
meskipun terdapat kesamaan dalam 
beberapa faktor. Faktor-faktor 16 PF 
pelaku bullying yang dominan adalah 
faktor A (warmth), C (emotional-

stability), E (dominance), L 
(suspiciousness) dan Q3 (self-
discipline). Faktor yang tergolong 
tinggi adalah faktor E dan L. Faktor 
yang tergolong rendah adalah faktor 
A, C dan Q3. Dari dominasi faktor-
faktor tersebut tampak bahwa pelaku 
bullying memiliki kepribadian yang 
suka menguasai dan mengendalikan 
pihak lain, mudah curiga, suka 
bermusuhan dan kurang memiliki 
kepedulian terhadap pihak lain. Selain 
itu, pelaku bullying cenderung sulit 
untuk mengekspresikan dan 
merasakan kehangatan, mudah 
mengalami gejolak emosi serta sulit 
untuk bersikap sesuai dengan aturan.  
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
yang dikemukakan oleh Priyatna 
(2007) bahwa pelaku bullying 
umumnya kurang memiliki rasa 
empati terhadap teman. Slee & Rigby 
(Rigby, 2003), menemukan bahwa 
anak-anak yang melakukan bullying 
secara berulang di sekolah, cenderung 
memiliki rasa empati yang rendah 
terhadap orang lain dan cenderung 
psikotism. Selain itu, Priyatna (2007) 
juga menyebutkan hal yang sama 
bahwa pelaku sulit untuk mengontrol 
emosinya, sulit mengontrol perasaan-
perasaan marah dan frustrasi—
membuat mereka rentan terjerumus 
masuk ke dalam tindakan-tindakan 
agresi. 

Faktor-faktor 16 PF yang dominan 
pada korban bullying adalah faktor A 
(warmth), B (intelligence), C 
(emotional-stability), F(impulsivity), 
H(boldness), M (imagination), dan O 
(insecurity). Faktor yang tergolong 
tinggi adalah faktor M dan O. Faktor 
yang tergolong rendah adalah faktor 
A, B, C, F, dan H. Dari profil 
kepribadian tersebut tampak bahwa 
korban bullying secara sosial kurang 
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mampu bergaul, cenderung 
menyendiri dan suka melamun, kurang 
mampu menikmati kebersamaan 
dengan orang lain, dan cenderung 
bersikap kaku sehingga kurang 
terampil bersosialisasi. Hal ini sejalan 
degan perspektif teori Atribusi 
terhadap Perbedaan Individual, bahwa 
korban bullying biasanya secara 
psikologis introvert, memiliki harga 
diri yang rendah, dan kurang memiliki 
keterampilan sosial, khususnya dalam 
hal asertivitas (Rigby, 2000b; dalam 
Rigby, 2003). 

Secara kognitif, korban bullying 
memiliki kemampuan berpikir yang 
agak rendah karena faktor B 
(intelligence) tergolong rendah, 
sehingga memungkinkan lamban 
dalam mempelajari sesuatu yang baru 
dan kurang dapat belajar dari 
pengalaman. Hal tersebut sesuai 
dengan pendapat Astuti ( 2008) yang 
mengungkapkan bahwa siswa yang 
menjadi korban bullying biasanya 
anak yang bodoh atau dungu.  Sejiwa ( 
2008) menambahkan bahwa korban 
bullying biasanya memiliki ciri-ciri 
seperti anak yang kurang pandai. Hal 
yang sama juga diungkapkan oleh 
Arfiani (2010) bahwa korban bullying 
mengalami kesulitan dalam 
akademiknya dan kesukaran dalam 
belajar. 

Dari sisi emosi, korban bullying 
memiliki emosi yang cenderung 
kurang stabil. Hal ini terlihat dari 
faktor C (emotional stability) yang 
tegolong rendah dan faktor O 
(insecure) yang tinggi. Pada umumnya 
korban adalah orang yang memiliki 
toleransi terhadap frustrasi yang 
rendah, mudah menjadi emosional dan 
jengkel. Data tersebut sesuai dengan 
pendapat dari Olweus (1993) bahwa 
karakteristik korban bullying adalah 

anak yang sensitive. Penjelasan 
tersebut didukung oleh Scottish 
Council For Research in Education ( 
1991) yang mengungkapkan adanya 
kesamaan karakteristik kepribadian 
dari korban bullying antara lain bahwa 
biasanya korban pemalu, memiliki 
postur tubuh yang lebih kecil dari 
teman lainnya, dan juga bersifat 
pencemas. 

Persamaan profil 16 PF antara 
korban dan pelaku bullying yang 
dominan pada kategori rendah adalah 
faktor A (warmth) dan C (emotional-
stability). Tidak ada faktor dalam 
kategori tinggi yang sama antara 
pelaku dan korban bullying. Priyatna 
(2010) menambahkan bahwa korban 
agresif (awalnya menjadi korban dan 
selanjutnya menjadi pelaku) biasanya 
sulit mengontrol diri dan cenderung 
bereaksi terlalu cepat dan agresif 
terhadap segala bentuk provokasi yang 
ditujukan kepadanya. Baik pelaku 
maupun korban bullying cenderung 
memiliki tipe yang kaku, kurang dapat 
mengekspresikan kehangatan pada 
orang  lain dan kurang dapat 
berempati terhadap orang lain. Astuti 
(2008) mengungkapkan bahwa korban 
bullying memiliki ciri-ciri kepribadian 
antara lain anak yang 
pemalu/pendiam/penyendiri, 
bodoh/dungu, mendadak menjadi 
penyendiri/pendiam, sering tidak 
masuk sekolah oleh alasan tak jelas, 
berperilaku aneh atau tidak biasa 
(takut/marah tanpa sebab, mencoret- 
coret). Besag (2006) juga 
menggambarkan bahwa pelaku 
cenderung cemas karena memiliki 
kepercayaan diri yang kurang 
sehingga kurang dapat berpartisipasi 
dalam kelompok serta merasa kurang 
popular. 
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Simpulan 
1. Faktor-faktor 16 PF pelaku bullying yang 

dominan adalah faktor A (warmth), C 
(emotional-stability), E (dominance), L 
(suspiciousness) dan Q3 (self-discipline). 
Faktor yang tergolong tinggi adalah faktor 
E dan L. Faktor yang tergolong rendah 
adalah faktor A, C dan Q3. 

2.  Faktor-faktor 16 PF yang dominan pada 
korban bullying adalah faktor A 
(warmth), B (intelligence), C (emotional-
stability), F(impulsivity), H(boldness), M 
(imagination), dan O (insecurity). Faktor 
yang tergolong tinggi adalah faktor M dan 
O. Faktor yang tergolong rendah adalah 
faktor A, B, C, F, dan H. 

3. Faktor 16 PF yang sama antara pelaku 
dan korban  pada kategori rendah adalah 

faktor A dan C, sedangkan pada kategori 
sedang adalah faktor G, I, N, Q1,Q2, dan 
Q4.  Tidak ada faktor dalam kategori 
tinggi yang sama antara pelaku dan 
korban bullying. Faktor 16 PF yang 
berbeda antara pelaku dan korban 
bullying antara lain faktor B, F, H dimana 
korban rendah sedangkan pelaku sedang; 
faktor E dan L dimana korban sedang 
pelaku tinggi. Untuk faktor M dan O  
tergolong tinggi pada korban dan 
tergolong sedang pada pelaku. Terakhir 
faktor Q3, tergolong sedang pada korban 
dan rendah pada pelaku. Tidak ada faktor 
yang berbeda secara ekstrim antara pelaku 
dan korban 
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