
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 

ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

86 
 

PERAN PENALARAN MORAL DAN EMOSI MORAL TERHADAP 

PERILAKU BULLYING 

Ardyta Kusumaningsih 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

ardytak@gmail.com 
 

A B S T R A K 

Prevalensi bullying masih mengkhawatirkan dan penyebab bullying masih terus digali. Faktor moral dapat 

dieksplorasi sebagai salah satu faktor untuk memahami perilaku bullying. Moral terdiri dari berbagai 

domain, seperti penalaran moral dan emosi moral, yang mulai dipelajari keterkaitannya dengan perilaku 
anti sosial serta perilaku agresif. Temuan studi menunjukkan bahwa ada keterkaitan negatif antara 

penalaran moral dan emosi moral dengan perilaku anti sosial. Temuan studi juga menunjukkan ada 

keterkaitan negatif antara penalaran moral dan emosi moral dengan perilaku agresif. Bullying, sebagai 

salah satu bentuk perilaku anti sosial ataupun perilaku agresif, dapat dieksplorasi keterkaitannya dengan 
penalaran moral maupun dengan emosi moral. Artikel dalam bentuk studi literatur ini, berupaya 

memaparkan bagaimana penelitian-penelitian moral mengkaji penalaran moral juga emosi moral dengan 

perilaku agresif dan bagaimana keduanya dapat dikaitkan dengan fenomena bullying. 

 

Kata kunci: bullying, emosi moral, penalaran moral, remaja 

 

L A T A R   B E L A K A N G 

Bullying hingga saat ini masih menjadi isu yang mengkhawatirkan. Bullying terhadap teman sebaya adalah 

bentuk kekerasan paling umum diantara anak-anak dan remaja (Menesini & Salmivalli, 2017). Perilaku-

perilaku dalam bullying dapat dikatakan sebagai perilaku agresif sehingga berdampak buruk baik secara 
fisik maupun psikis pada anak-anak dan remaja yang menjadi korban. Korban yang beresiko menjadi 

sasaran bullying adalah anak-anak yang rentan, seperti anak-anak dengan disabilitas, anak-anak pengungsi, 

anak-anak yang menjadi bagian kelompok minoritas atau anak-anak yang sekedar berbeda dengan 

kelompok teman sebaya (Menesini & Salmivalli, 2017). Bullying, selain itu, tidak hanya melibatkan pihak 
pelaku maupun korban, namun juga teman sebaya diluar pelaku dan korban. Teman sebaya sebagai 

pengikut pelaku, terlibat dalam bullying dengan cara membantu pelaku menyerang korban atau memberi 

umpan-balik positif kepada pelaku dengan cara menertawakan korban (Pouwels, Lansu & Cillessen, 

2018). 

Bullying memiliki definisi yang beragam, namun definisi yang paling jelas dapat diambil dari buku Olweus 
(1993). Menurut Olweus (1993), bullying adalah peristiwa ketika seorang murid terpapar aksi negatif 

dari satu atau lebih murid lainnya, berulang-ulang kali dan selama kurun waktu tertentu. Bila 

diperhatikan, definisi tersebut mengacu pada konteks sekolah dengan murid sebagai pelaku maupun 

korban bullying. Walau definisi tersebut terpaku pada konteks sekolah, namun definisi tersebut dapat 
digunakan untuk mengacu pada konteks yang lebih luas. Bullying pada konteks umum dapat berarti 

peristiwa ketika seorang individu terpapar aksi negatif dari seorang individu atau sekelompok individu, 

berulang-ulang kali dan selama kurun waktu tertentu. 

Bullying terdiri dari beragam bentuk perilaku agresif, yang membedakannya dengan perilaku agresif 

spesifik lainnya. Perilaku negatif dalam bullying mencakup pengucapan kata-kata mengancam, menggoda, 
meledek nama dan atau perlakuan kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, menendang, mencubit 

maupun menahan gerak individu lain (Olweus, 1993). Perilaku yang termasuk dalam bullying tidak hanya 

dalam bentuk verbal namun juga dalam bentuk non-verbal. Olweus (1993) juga menyatakan bahwa 

kedua bentuk perilaku tersebut termasuk sebagai perilaku bullying langsung, yang jelas dilakukan kepada 
korban. Ada pula perilaku bullying tidak langsung, berupa isolasi sosial atau eksklusi yang disengaja, yang 

dilakukan dengan mengabaikan korban (Olweus, 1993). 
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Penggunaan istilah bullying perlu memperhatikan adanya ketidakseimbangan kekuatan. Olweus (1993) 

menekankan bahwa penggunaan istilah bullying tidak tepat digunakan bila ada keseimbangan kekuatan 
antara pihak pelaku dengan pihak korban. Meski terdapat adanya peristiwa negatif dari satu pihak ke 

pihak lain selama kurun waktu tertentu, bila terdapat keseimbangan dominasi antara kedua pihak, maka 

peristiwa negatif tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa bullying. Pada bullying, pihak atau 

kelompok individu pelaku, cenderung lebih dominan dibanding dengan pihak individu yang menjadi 
korban. Pihak korban nampak tidak mampu untuk membela diri maupun melawan pelaku bullying 

(Olweus, 1993). 

Prevalensi bullying masih terbilang tinggi berdasarkan studi-studi literatur terbaru. Prevalensi tersebut 

tidak hanya dalam bentuk konteks namun juga dalam bentuk kelompok usia pelaku. Modecki, Minchin, 

Harbaugh, Guerra dan Runions (2014) menemukan bahwa dari sebanyak 80 studi, prevalensi bullying 
pada konteks tradisional tercatat dua kali lebih tinggi dibanding dunia maya. Meski kedua konteks bullying 

tersebut memang berkorelasi erat, namun prevalensi bullying di dunia maya hanya tercatat sebanyak 

15%, sedangkan prevalensi bullying di dunia nyata mencapai 35% (Modecki dkk., 2014). Selain itu, 

prevalensi bullying pada kelompok usia remaja juga tercatat lebih tinggi. Studi dari Pouwels dan kolega 
(2018) menunjukkan bahwa pentingnya nilai popularitas pada masa remaja dapat menyebabkan 

prevalensi bullying pada remaja yang lebih tinggi dibanding pada masa anak-anak. 

Masa remaja merupakan masa peralihan yang dimulai setelah masa anak-anak berakhir dan masa dewasa 

dimulai. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisiologis dan psikologis yang drastis sehingga masa ini 

sering dikenal sebagai masa pubertas. Perubahan utama yang juga dikenal sebagai karakteristik masa 
remaja adalah pentingnya teman sebaya. Teman sebaya menjadi penting karena remaja telah mulai lebih 

banyak bersosialisasi diluar rumah dan dengan individu diluar lingkup keluarga. Karakteristik tersebut 

menyebabkan nilai popularitas meningkat bagi remaja dan menjadi remaja yang populer di kalangan 

teman sebaya dipandang sangat penting. 

Faktor popularitas telah dikaji sebagai faktor yang memiliki hubungan dengan bullying pada remaja. 

Remaja pelaku bullying cenderung lebih populer dibanding remaja korban bullying (Pouwels dkk., 2018). 

Hal tersebut karena agresivitas atau bullying, dapat dipandang remaja sebagai cara untuk meraih status 

popularitas (Pouwels dkk., 2018). Pelaku bullying hanya menyasar korban yang lemah atau dengan status 

yang lebih rendah, sehingga, perilaku bullying terhadap korban memperjelas status dominan pelaku. 
Status dominan tersebut menyebabkan pelaku bullying cenderung semakin dikenal dan diikuti oleh teman 

sebaya meskipun, menurut Pouwels dan kolega (2018), pelaku bullying tetap tidak disukai oleh teman 

sebaya. 

Faktor sosial dan faktor perilaku adalah faktor lain yang kerap dieksplorasi dengan bullying. Berdasarkan 

meta-analisis terhadap studi-studi longitudinal, masalah sosial dan masalah perilaku menjadi faktor risiko 
bullying yang stabil sepanjang masa remaja (Kljakovic & Hunt, 2016). Pelaku bullying dipandang sebagai 

individu dengan keterampilan sosial yang rendah, harga diri yang rendah, kekurangan dalam memproses 

informasi sosial serta memiliki masalah penyesuaian lainnya (Menesini & Salmivalli, 2017). Pelaku bullying 

dianggap kurang mampu dalam bersosialisasi secara positif dengan teman sebaya. Kecenderungan 
individu untuk berperilaku agresif menjadi masalah perilaku yang dapat dikaitkan dengan bullying 

(Menesini & Salmivalli, 2017). 

Faktor moral menjadi salah satu faktor yang juga dieksplorasi keterkaitannya dengan bullying. Sepanjang 

lima tahun terakhir, pada basis data jurnal penelitian Science Direct dan Taylor and Francis, terdapat 

total seribu artikel dengan kata kunci “moral”, “bullying” dan “adolescence”. Pada basis data tersebut, 
moral dieksplorasi dalam berbagai domain, diantaranya penalaran moral, kognisi moral, emosi moral 

serta transgresi moral. Bullying sendiri dieksplorasi dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk 

tradisional maupun cyber, perilaku kenakalan, perilaku agresif dan dieksplorasi dari berbagai pihak 

seperti dari pelaku, korban maupun dari bystander. 

Moral, dari perspektif psikologi perkembangan, telah dipelajari dalam beragam rentang istilah dan 

definisi, seperti penalaran, sensitivitas, kognisi, emosi dan motivasi (Romera, Casas, Gómez-Ortiz & 
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Ortega-Ruiz, 2019). Moral dieksplorasi dari bagaimana individu menalar apakah perilaku tertentu benar 

atau salah, apa atau bagaimana emosi yang muncul ketika individu berperilaku benar maupun berperilaku 
salah, serta apa yang mendorong individu untuk berperilaku benar maupun salah. Meski dari domain 

yang berbeda-beda, namun studi tentang moral berfokus pada bagaimana proses mental dan bagaimana 

perilaku individu bila dihadapkan dengan hal-hal yang benar dan salah. 

Beberapa studi telah mendalami domain moral tertentu, yaitu penalaran moral dan emosi moral,  
dengan bullying pada remaja. Ada keterkaitan negatif diantaranya ketiganya, dengan penalaran moral dan 

emosi moral, berkorelasi negatif dengan perilaku bullying pada remaja. Studi Perren dan Gutzwiller-

Helfenfinger (2012) menyatakan bahwa emosi moral serta komitmen yang rendah terhadap nilai moral 

merupakan faktor penting dalam menjelaskan perilaku bullying remaja. Laible, Murphy dan Augustine 

(2014) juga menemukan bahwa remaja dengan penalaran moral yang tinggi, pengambilan perspektif yang 
tinggi serta rentan mengalami emosi moral seperti rasa bersalah, rasa malu atau empati, akan cenderung 

tidak terlibat dalam bullying. Studi-studi tersebut menggambarkan bahwa ada hubungan negatif antara 

domain moral tertentu dengan perilaku bullying pada remaja. 

Kompleksnya isu bullying terlihat dari beragam bentuk perilaku agresif yang tercakup dalam bullying, baik 
itu perilaku verbal maupun non-verbal, serta perilaku langsung maupun tidak langsung. Bullying juga 

melibatkan tidak hanya pihak pelaku dan korban, namun juga melibatkan teman sebaya sebagai penguat 

perilaku bullying atau sebagai bystander dalam peristiwa bullying. Studi-studi terdahulu telah menguraikan 

bagaimana dinamika berlangsungnya bullying dengan mencakup segala bentuk dan segala peran. Studi-

studi lebih banyak, diperlukan untuk mereplikasi hubungan yang telah ditemukan dan untuk menentukan 
kombinasi faktor yang berkontribusi dalam fenomena bullying (Kljakovic & Hunt, 2016). 

Pentingnya mengkaji bullying masih relevan hingga saat ini, terutama dengan prevalensi bullying tradisional 

yang cukup tinggi pada kalangan remaja. Berbagai faktor sosial dan faktor perilaku telah didalami dan 

mulai menemukan titik terang dengan membuktikan adanya faktor-faktor yang stabil berperan sebagai 
faktor risiko bullying. Faktor moral juga mulai dieksplorasi keterkaitannya dengan bullying. Moral dapat 

dikaji dari berbagai domain dan begitu pula dengan bullying. Romera dan kolega (2019) menyatakan 

bahwa hubungan antara pengetahuan moral, penalaran moral serta emosi moral terhadap perilaku 

moral harus terus dipelajari terutama pada konteks bullying. Studi literatur ini, oleh karena itu, bertujuan 

memaparkan bagaimana kajian antara penalaran moral dan emosi moral dengan perilaku bullying. 

 

T I N J U A N P U S T A K A 

Penalaran Moral 

Penalaran moral dapat didefinisikan sebagai sebuah aspek kognitif ataupun proses kognitif. Menurut 

Shaffer (2009), penalaran moral merupakan aspek kognitif dari moralitas yang berbicara tentang 
bagaimana individu mengonsep benar dan salah serta menentukan bagaimana individu bertindak. Pada 

definisi tersebut, penalaran moral menjadi bagian kognitif dari moral, yakni pemikiran individu mengenai 

apa saja atau mana saja yang disebut dengan moral. Menurut Killen dan Smetana (2014), penalaran moral 

merupakan proses individu menggunakan logika dan refleksi diri, untuk menentukan apakah dari 
perspektif moral, sebuah perilaku adalah benar atau salah. Menurut definisi tersebut, penalaran moral 

disebut sebagai proses individu menentukan apakah secara moral sebuah perilaku benar atau salah. 

Secara keseluruhan, penalaran moral dapat dipahami sebagai proses individu menilai suatu hal atau suatu 

peristiwa sebagai benar atau salah dan dapat diartikan sebagai penilaian benar salah itu sendiri. 

Karakteristik dari penalaran moral adalah bagaimana penilaian moral dibuat dan apa isi dari penilaian 
moral itu sendiri. Penilaian moral diterapkan secara fleksibel, tergantung pada konteks yang sedang 

dihadapi individu (Killen & Smetana, 2014). Penalaran moral dapat mengalami perubahan seiring 

perkembangan moralitas individu. Munculnya masalah-masalah sosial serta konflik dalam hubungan 

sosial, seperti melakukan kekerasan fisik atau melukai secara emosional, mendorong adanya perubahan 
dalam moralitas individu (Killen & Smetana, 2014). Penalaran moral, akan tetapi, juga dapat mengalami 
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kontinuitas. Sejak usia dini, ada keputusan-keputusan moral yang terbentuk dan dipertahankan 

sepanjang individu berkembang (Killen & Smetana, 2014). 

Studi penalaran moral dengan perilaku agresif menghasilkan hubungan negatif antara keduanya. Studi 

Manning dan Bear (2011) menemukan bahwa siswa dengan penalaran moral yang berorientasi pada diri 

sendiri, cenderung melakukan tindakan agresif dibanding siswa dengan penalaran moral yang 

berorientasi pada individu lain. Penalaran moral dalam studi tersebut diartikan sebagai proses berpikir 
dan keputusan individu bahwa perilaku yang benar secara moral adalah yang mengutamakan kepentingan 

individu lain. Siswa yang cenderung tidak berperilaku agresif adalah siswa yang berfokus pada dampak 

psikologis perilaku mereka terhadap siswa lain (Manning & Bear, 2011). 

Studi penalaran moral dengan perilaku bullying juga menghasilkan hubungan negatif. Studi Laible dan 

kolega (2014) menemukan bahwa remaja dengan penalaran moral yang tinggi cenderung tidak terlibat 
dalam perilaku bullying. Studi tersebut mengeksplorasi penalaran moral sebagai penalaran moral 

prososial. Penalaran moral dilihat sebagai proses berpikir dan pemikiran individu bahwa perilaku 

prososial merupakan perilaku yang benar dan sesuai dengan moral. Individu dengan penalaran moral 

prososial tinggi akan cenderung berperilaku prososial serta berperilaku altruistik (Laible dkk., 2014). 
Penalaran moral yang mendorong individu untuk berperilaku positif akan mengurangi kecenderungan 

individu untuk melakukan bullying.  

Penalaran moral dapat berupa aspek serta proses kognitif dari moral. Penalaran moral berbentuk 

penilaian sesuatu perilaku adalah benar atau salah dengan dasar yang berbeda-beda. Pada studi Manning 

dan Bear (2011), penalaran moral didasari oleh bagaimana perilaku yang dipermasalahkan berdampak 
secara psikologis kepada individu lain. Pada studi Laible dan kolega (2014), penalaran moral didasari 

oleh bagaimana kesesuaian perilaku yang dipermasalahkan dengan perilaku prososial. Pada dasarnya, 

penalaran moral menekankan proses berpikir dan hasil berpikir individu, namun, apa yang disebut sesuai 

secara moral oleh individu, dapat dispesifikkan secara berbeda-beda. 

Emosi Moral 

Emosi moral memiliki definisi yang beragam. Menurut Shaffer (2009), emosi moral berarti komponen 

afektif dari moralitas yang terdiri dari rasa bangga, rasa bersalah dan rasa malu. Menurut Haidt (2003), 

emosi moral adalah emosi yang merupakan respon terhadap pelanggaran moral atau emosi yang 

memotivasi perilaku moral. Baik Shaffer (2009) maupun Haidt (2003), mendefinisikan emosi moral 
sebagai bentuk emosi-emosi yang terkait dengan apakah sesuatu benar atau salah. Secara utuh, emosi 

moral dapat dipahami sebagai emosi seperti rasa bangga, rasa bersalah atau rasa malu, yang muncul 

sebagai dorongan perilaku moral atau sebagai reaksi pelanggaran moral. 

Emosi moral dapat terdiri dari emosi yang positif serta emosi yang negatif. Emosi positif moral adalah 

rasa bangga sedangkan emosi negatif moral adalah rasa bersalah serta rasa malu (Shaffer, 2009). Rasa 
bangga adalah emosi yang muncul sebagai bentuk mengapresiasi diri sendiri. Rasa bangga dapat muncul 

karena diri telah melakukan perilaku yang sesuai dengan moral dan nantinya mendorong pengulangan 

perilaku tersebut. Rasa bersalah, mengindikasikan kesadaran diri bahwa individu telah bertindak salah 

secara moral dan bertanggung-jawab terhadap tindakannya (Killen & Smetana, 2014). Rasa bersalah 
merupakan reaksi dari pelanggaran moral yang telah dilakukan dan bentuk tanggung-jawab terhadap 

perilaku amoral yang dilakukan. Rasa malu, sementara itu, oleh Killen dan Smetana (2014) diartikan 

sebagai perasaan negatif yang muncul karena individu mengalami ketidaksempurnaan diri. Rasa malu 

merupakan reaksi individu yang telah melakukan tindakan amoral sehingga merasa dirinya tidak 

sempurna.  

Studi terkait emosi moral telah menemukan hubungan kuat antara emosi moral dengan perilaku sosial. 

Laible dan kolega (2014) menyatakan emosi moral sebagai salah satu faktor terkuat dan terkonsisten 

yang dapat memprediksi terjadinya perilaku sosial pada remaja. Temuan  perihal emosi moral tersebut, 

selaras dengan temuan perihal penalaran moral. Remaja yang semakin rentan mengalami emosi moral, 
semakin cenderung berperilaku altruistik dan prososial, sehingga, semakin tidak cenderung berperilaku 

agresif atau terlibat dalam bullying (Laible dkk., 2014). Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan dasar 
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individu mencegah pengalaman merasakan emosi negatif. Individu berperilaku lebih prososial karena 

mereka ingin menghindari perasaan negatif akibat pelanggaran ekspektasi sosial dan moral (Laible dkk., 
2014). 

Studi terkait emosi moral juga telah menemukan hubungan antara emosi moral dengan perilaku anti 

sosial. Perren dan Gutzwiller-Helfenfinger (2012) membuktikan bahwa rasa bersalah berhubungan 

negatif dengan perilaku anti sosial. Olthof (2012) juga membuktikan bahwa ada hubungan negatif antara 
rasa bersalah serta rasa malu dengan perilaku anti sosial. Selain rasa bersalah, rasa malu pun dapat 

berhubungan negatif dengan perilaku anti sosial. Hubungan antara emosi moral dengan perilaku anti 

sosial menjadi lebih kuat ketika individu mengaitkan emosi moral dengan perilaku mereka sendiri, 

antisipasi individu apakah dirinya akan merasa lebih positif atau kurang negatif setelah menyerang 

individu lain, berhubungan dengan tingginya tingkat agresivitas individu (Romera dkk., 2019; Johnson & 
Krettenauer, 2011). Apabila individu melekatkan emosi moral terhadap perilaku amoral yang akan 

mereka lakukan, individu akan cenderung bertindak sesuai dengan moral. 

Emosi moral, baik positif maupun negatif, ditemukan dapat mendorong perilaku moral dan mengurangi 

kecenderungan perilaku amoral. Rasa bangga, rasa bersalah serta rasa malu, dapat mendorong individu 
untuk menghindari perilaku amoral dan melakukan perilaku moral. Emosi moral juga menjadi faktor 

yang stabil mempengaruhi kecenderungan perilaku agresif. Studi Colasante, Zuffianò dan Malti (2015) 

menemukan bahwa semenjak masa anak-anak hingga masa remaja, emosi moral terbukti menyangga 

atau menahan perilaku agresif. Studi-studi terdahulu juga telah menemukan bahwa ada keterkaitan 

negatif antara emosi moral dengan perilaku anti sosial serta ada keterkaitan positif antara emosi moral 
dengan perilaku sosial. 

Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan yang dimulai dari berakhirnya masa anak-anak ke bermulanya 

masa dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan pada aspek biologis, kognitif serta sosio-
emosional. Remaja mengalami pubertas atau kematangan fisik yang pesat, memiliki pola pikir 

egosentrisme dan memandang penting pertemanan (Santrock, 2013). Hal-hal tersebut terjadi karena 

adanya perubahan hormon dalam tubuh remaja, perubahan kemampuan kognitif serta perubahan 

lingkungan sosial remaja. Perubahan lingkungan sosial remaja ditandai dengan banyaknya waktu yang 

dihabiskan remaja bersama dengan teman sebaya. Remaja tidak lagi banyak menghabiskan waktu dalam 
lingkungan rumah bersama anggota keluarga. 

Bullying adalah salah satu bentuk perilaku agresif yang dilakukan remaja terhadap teman sebaya. Pouwels 

dan kolega (2018) menemukan bahwa pelaku bullying dan pengikut pelaku, cenderung lebih populer di 

kalangan teman sebaya. Hal tersebut terjadi karena agresivitas dipandang sebagai cara untuk 

mendapatkan popularitas (Pouwels dkk., 2018). Popularitas, kemudian, dapat membantu remaja untuk 
mempertahankan pertemanan. Perlu diperhatikan, bahwa perilaku bullying pada remaja tidak hanya 

melibatkan pelaku dan korban, namun juga melibatkan pengikut dan bystander. Keterlibatan teman 

sebaya sebagai pengikut, bystander atau bahkan pelaku, mungkin saja didasari oleh pentingnya 

pertemanan. Killen dan Smetana (2014) menyatakan bahwa alasan paling umum yang remaja berikan 
ketika berperilaku tidak sesuai dengan dirinya, adalah untuk memenangkan persetujuan individu lain 

seperti keluarga atau teman sebaya. 

Penalaran Moral, Emosi Moral dan Perilaku Bullying 

Penalaran moral dan emosi moral memiliki keterkaitan dalam menentukan perilaku moral individu. 

Killen dan Smetana (2014) menjelaskan bahwa pengalaman emosional dapat mempengaruhi 
perkembangan pikiran moral, dan begitu pula sebaliknya, pemikiran moral dapat mempengaruhi 

perkembangan emosi moral. Adanya emosi moral dapat mendorong penalaran moral yang baik 

sementara adanya penalaran moral yang baik dapat mendorong munculnya emosi moral dengan mudah. 

Penentuan keputusan perihal perilaku apa yang benar dan salah tidak hanya bergantung pada penalaran 
moral saja atau emosi moral saja. Kedua domain moral tersebut saling terkait dalam bagaimana individu 

mengambil keputusan moral. 



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 

ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

91 
 

Penalaran moral serta emosi moral terbentuk sejak usia dini. Killen dan Smetana (2014) menyatakan 

bahwa pada usia dini, anak-anak mulai mengenal hak-hak individu lain yang perlu dihormati dan adanya 
kesucian kehidupan, sehingga kesejahteraan individu lain menjadi dasar dari penalaran moral dan emosi 

moral. Pada dasarnya, studi yang mengaitkan penalaran moral serta emosi moral dengan perilaku negatif, 

memaparkan bahwa alasan individu menilai sebuah perilaku negatif adalah karena perilaku tersebut 

dapat menyakiti individu lain. Perilaku dinilai positif apabila perilaku tersebut tidak melukai individu lain, 
misalnya perilaku prososial atau perilaku altruistik. 

Kaitan penalaran moral serta emosi moral dengan bullying dalam studi tunggal, menemukan hasil korelasi 

yang negatif. Laible dan kolega (2014) menemukan bahwa remaja dengan penalaran moral yang tinggi 

cenderung tidak terlibat dalam perilaku bullying. Pada studi emosi moral sendiri, baru terdapat kajian 

mengenai bagaimana emosi moral berhubungan dengan perilaku anti sosial atau perilaku agresif. Temuan 
kajian tersebut dalam studi tunggal, juga berupa korelasi yang negatif. Johnston dan Krettenauer (2011) 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan negatif antara emosi moral dengan perilaku anti sosial, yang 

berlaku pada populasi remaja secara umum, bukan hanya pada populasi remaja yang agresif. 

Berdasarkan tulisan Killen dan Smetana (2014), ada keterkaitan antara penalaran moral dengan emosi 
moral yang memungkinkan adanya hubungan mediasi diantara keduanya. Penalaran moral dan emosi 

moral dapat bersama-sama dikaji keterkaitannya dengan perilaku bullying. Penalaran moral dapat 

dieksplorasi dengan perilaku bullying melalui mediasi emosi moral. Emosi moral dapat dieksplorasi 

dengan perilaku bullying melalui mediasi penalaran moral. Masing-masing dari domain moral tersebut 

telah diteliti secara terpisah terhadap perilaku agresif, namun belum secara bersama-sama. Baik 
penalaran moral maupun emosi moral, dapat dan perlu diteliti lebih lanjut kaitannya dengan bullying. 

Salah satu kemungkinan pengkajiannya adalah dengan meneliti ketiga variabel tersebut melalui hubungan 

mediasi. 

Meski perilaku bullying belum dikaji lebih dalam atau lebih luas dibanding perilaku anti sosial maupun 
perilaku agresif, namun terdapat kemungkinan untuk mengkaji bullying dari domain moral. Bullying pada 

dasarnya mencakup beragam bentuk perilaku agresif, verbal maupun non-verbal, serta perilaku agresif 

yang langsung maupun tidak langsung. Bullying merupakan bentuk perilaku yang melukai korban secara 

fisik maupun psikis. Penalaran moral serta emosi moral yang terbukti memiliki keterkaitan dengan 

perilaku anti sosial serta perilaku agresif, dapat memiliki keterkaitan yang sama dengan perilaku bullying. 

S I M P U L A N 

Studi ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kajian antara penalaran moral dan emosi moral dengan 

perilaku bullying. Romera dan kolega (2019) menyatakan bahwa hubungan antara pengetahuan moral, 

penalaran moral serta emosi moral terhadap perilaku moral harus terus dipelajari terutama pada 

konteks bullying. Studi-studi terdahulu telah menemukan bagaimana hubungan penalaran moral serta 
emosi moral dengan perilaku anti sosial ataupun perilaku agresif. Penalaran moral yang mementingkan 

kesejahteraan individu lain serta emosi moral yang rentan dirasakan, mendorong kecenderungan 

individu untuk berperilaku sesuai moral dan mengurangi kecenderungan individu untuk berperilaku 

amoral.  
Bullying pada konteks umum dapat berarti peristiwa ketika seorang individu terpapar aksi negatif dari 

seorang individu atau sekelompok individu, berulang-ulang kali dan selama kurun waktu tertentu. 

Bullying masih menjadi isu yang kompleks, dengan beragam bentuk perilaku agresif, secara verbal maupun 

non-verbal serta secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang terlibat juga bukan sekedar pihak 

pelaku dan korban, namun pihak pengikut sebagai penguat perilaku bullying atau sebagai bystander dalam 
peristiwa bullying. Bullying juga memiliki prevalensi yang cukup tinggi di kalangan remaja. Ada berbagai 

faktor sosial dan faktor perilaku yang telah didalami dan muncul sebagai faktor risiko perilaku bullying.  

Salah satu faktor lain yang dieksplorasi keterkaitannya dengan bullying adalah faktor moral. Moral pada 

dasarnya dieksplorasi dari apa pikiran, emosi maupun dorongan yang membuat individu berperilaku 
benar sesuai moral. Penalaran moral dan emosi moral merupakan dua domain moral yang memiliki 

keterkaitan dalam menentukan perilaku moral individu. Killen dan Smetana (2014) menjelaskan bahwa 

pengalaman emosional dapat mempengaruhi perkembangan pikiran moral, dan begitu pula sebaliknya, 



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 

ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

92 
 

pemikiran moral dapat mempengaruhi perkembangan emosi moral. Studi-studi yang mengaitkan 

penalaran moral serta emosi moral dengan perilaku negatif, memaparkan bahwa alasan individu menilai 
sebuah perilaku negatif adalah karena perilaku tersebut dapat menyakiti individu lain. 

Kaitan penalaran moral serta emosi moral dengan bullying yang dikaji dalam studi tunggal, menemukan 

hasil korelasi yang negatif. Kajian mengenai bagaimana emosi moral berhubungan dengan perilaku anti 

sosial atau perilaku agresif, juga menemukan korelasi yang negatif. Masing-masing dari domain moral 
tersebut telah diteliti secara terpisah terhadap perilaku agresif, namun belum secara bersama-sama. 

Meski perilaku bullying belum dikaji lebih dalam dibanding perilaku anti sosial maupun perilaku agresif, 

namun terdapat kemungkinan untuk mengkaji bullying dari domain moral. Baik penalaran moral maupun 

emosi moral, dapat dan perlu diteliti lebih lanjut kaitannya dengan perilaku bullying. 
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