
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang menyita perhatian dunia 

pendidikan sekarang ini adalah bullying di sekolah, baik yang 

dilakukan oleh guru terhadap siswa, maupun oleh siswa terhadap 

siswa lainnya. Sekolah merupakan lembaga pembentukan karakter 

bagi siswanya. Sebab di sekolah siswa dapat berinteraksi dengan 

orang yang lebih dewasa, guru maupun teman sebayanya.  

Selama ini, pendidikan karakter di lingkungan sekolah 

sekedar berupa pengetahuan. Nilai-nilai kemanusiaan seperti 

keadilan, demokrasi, kebebasan, solidaritas sosial, persamaan hak 

dan hukum, dan lain-lain tidak cukup hanya diajarkan, melainkan 

harus diteruskan sampai kedalam pembentukan sikap dan perilaku. 

Seperti dikutip dalam buku Zubaedi  (2012) bahwa pada 

kenyataanya, pendidikan yang seharusnya digunakan sebagai 

wahana penempaan karakter hanya mengedepankan transfer of 

learning dalam penyampaian materi-materi pelajaran dan masih 

mengesampingkan pembentukan sikap dan perilaku siswa yang 

menjadi unsur penting dalam pembentukan karakter siswa di 

Indonesia. 



Pendidikan yang seharusnya merupakan wadah pembentukan 

karakter siswanya dimana menjadi salah satu penentu seseorang 

dalam berperilaku, berkepribadian, moral, kognitif, afeksi dan lain-

lain. Faktanya disinilah lahan subur perilaku bullying diterapkan 

pada korbannya. Hasil konsultasi Komisi Nasional Perlindungan 

Anak dengan anak-anak di 18 provinsi di Indonesia pada tahun 2007 

memperlihatkan bahwa sekolah juga bisa menjadi tempat yang 

cukup berbahaya bagi anak-anak, jika ragam kekerasan disana tidak 

diantisipasi (MG. Endang Sumiarni, 2009). Menurut Baumeister & 

Kessler, (1991) tindakan bullying menempati peringkat pertama 

dalam daftar hal-hal yang menimbulkan ketakutan di sekolah.  

Bullying dapat mengubah kegiatan di sekolah yang awalnya 

menyenangkan, belajar sambil berteman menjadi menakutkan 

bahkan mimpi buruk bagi mereka. Pernyataan tersebut diperkuat 

pada survei workshop anti bullying (yayasan sejiwa, 28 April 2006). 

Hasil survey adalah 94,9% bullying memang terjadi di sekolah-

sekolah di Indonesia. 

Komnas Perlindungan Anak (KPAI) setiap tahun mendata 

kasus bullying, saat ini rekor masih dipegang tahun 2011. Seperti 

yang diungkapkan Arist Merdeka Sirait (dalam detikNews, 29 Juli 

2012) tahun 2011 ada 139 kasus bullying di lingkungan sekolah. 



Yayasan Semai Jiwa Amini juga melakukan penelitian pada 

tahun 2008 tentang kekerasan bullying di tiga kota besar di Indonesia 

yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta mencatat terjadinya tingkat 

kekerasan sebesar 67,9% di tingkat sekolah menengah atas (SMA) 

dan 66,1% di tingkat sekolah menengah  pertama (SMP). 

Dalam penelitian Yayasan Semai Jiwa Amini juga 

menemukan bahwa bullying di sekolah antar siswanya, tercatat 

sebesar 41,2 % untuk tingkat SMP dan 43,7% untuk tingkat SMA 

dengan kategori tertinggi kekerasan psikologis berupa mengucilkan. 

Peringkat kedua ditempati kekerasan verbal (mengejek) dan terakhir 

kekerasan fisik (memukul). Dambaran kekerasan di SMP di tiga kota 

besar yaitu: Yogya 77,5% (mengakui ada kekerasan), Surabaya: 

59,8% (ada kekerasan), Jakarta: 61,1% (ada kekerasan) (dalam 

media Indonesia)(www.google.com).  

Kasus bullying ternyata tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah 

di Indonesia. Di negara-negara lain juga terjadi sejumlah kasus, 

seperti di Negara Australia sebanyak 25-30 % populasi pelajar 

menjadi korban bullying setiap hari. (detiknews.com) 

Bullying bukanlah merupakan suatu tindakan yang kebetulan 

terjadi, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor 

sosial, budaya, dan ekonomi. Biasanya dilakukan oleh pihak-pihak 

yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa, atau bahkan merasa lebih 



terhormat untuk menindas pihak lain untuk memperoleh keuntungan 

tertentu.  

 Menurut Santrock (Suwarjo, 2009) korban bully memiliki 

karakteristik individual tertentu seperti: sulit bergaul, kurang percaya 

diri, siswa pandai/kurang pandai, cantik/ganteng atau sebaliknya, 

siswa yang pelit atau tidak mau memberi contekan, siswa yang 

berpenampilan lain dari teman-temannya, mempunyai logat bicara 

tertentu/gagap, siswa dengan ekonomi yang baik/kurang baik. Jika 

dikaitkan dengan perlakuan orangtua, anak-anak korban bullying 

adalah anak-anak dari orangtua yang cenderung terlalu melindungi 

(over protective) dan selalu mengkhawatirkan atau terlalu 

mencemaskan anak. 

Dalam Soendjojo (2009) dikatakan bahwa siswa yang 

mengalami tindakan bullying adalah siswa yang memiliki tingkat 

asertifitas yang rendah. Individu yang memiliki sikap asertif yang 

rendah memiliki banyak ketakutan yang irasional meliputi sikap 

menampilkan perilaku cemas dan tidak mempunyai kemampuan 

untuk mempertahankan hak-hak pribadinya. Begitupun korban 

bullying, mereka kurang mampu menunjukkan perasaan untuk 

melawan bullying yang siswa terima karena siswa korban bullying 

takut pelaku bullying makin mengintensikan tindakan bullying. 



Sullivan & Clearly (2005) dalam teorinya menyatakan bahwa 

ciri-ciri korban bullying antara lain ketidakmampuan menolak saat 

diperlakukan negatif, tidak percaya diri, dan siswa yang belum 

mampu bersikap asertif (tegas mengutarakan sikap dan kemauannya) 

atau siswa yang belum mampu bersikap terbuka terhadap orangtua, 

teman-teman, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Secara teori, fenomena kekerasan antarpelajar di lingkungan 

sekolah biasa dikenal dengan istilah bullying. Bullying di sekolah, 

menurut Riauskina, dkk (dalam Olweus, 2004, h.8) diartikan sebagai 

perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau 

sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau 

siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. 

Bullying berasal dari kata bull- yang berarti banteng yang senang 

menyeruduk kesana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk 

menguraikan suatu tindakan yang destruktif. Istiah aslinya berasal 

dari bahasa Inggris, mobbing atau mobbning yaitu menekankan 

bahwa biasanya adalah sekelompok orang yang anonym dan 

berjumlah banyak yang terlibat kekerasan. 

Bullying tidaklah sama dengan occasional conflict atau 

pertengkaran biasa yang umum terjadi pada anak. Konflik pada anak 

adalah normal dan membuat anak belajar bernegosiasi. Bullying 

merujuk pada tindakan yang bertujuan menyakiti dan dilakukan 



berulang, korban merupakan anak yang lebih lemah 

(www.pekabullying.com). Misalkan saja seorang siswa mendorong 

bahu temannya dengan kasar. Bila yang didorong merasa 

terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan berulang-

ulang, maka perilaku bullying telah terjadi. Bila siswa yang didorong 

tidak merasa takut atau terintimidasi, maka tindakan tersebut belum 

dikatakan bullying (Sejiwa, 2008, h.4). 

Di Indonesia penelitian tentang fenomena bullying masih 

relative baru. Hanya ada beberapa penelitian yang dilakukan, namun 

belum sepenuhnya menjawab kegelisahan mengenai fenomena 

bullying. Hasil studi oleh DR.Amy Huneck (dalam Sejiwa, 2008) 

mengungkapkan bahwa 10-60% siswa  Indonesia melaporkan 

mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, tendangan, ataupun 

dorongan, sedikitnya sekali dalam seminggu. 

Sedangkan hasil survey yang dilakukan di Amerika Serikat 

pada tahun 1999 menunjukkan bahwa 1 dari 13 remaja SMU korban 

bullying melakukan usaha bunuh diri (Coloroso, 2003). Selain itu, 

dalam artikel berjudul 'Presecuted Even on the Playground' di 

majalah Liberation 2001, Richard Werly melaporkan bahwa 10% 

dari pelajar korban bullying mengalami stres dan pernah berusaha 

bunuh diri. Apabila dibandingkan dengan data pada tahun 1998, data 



tahun 1999 tersebut menunjukkan peningkatan tiga kali lipat 

dibanding tahun sebelumnya. 

Hasil statistik juga dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman 

Amerika Serikat pada tahun 2001 bahwa 77% pelajar Amerika 

Serikat mengalami bullying baik secara fisik, verbal, maupun mental. 

Ini berarti 1 dari 4 anak di negeri itu telah terkena bullying. Hal ini 

semakin diperkuat oleh hasil riset yang dilakukan oleh National 

Association of School Psychologist  yang menunjukkan bahwa lebih 

dari 160.000 remaja di Amerika Serikat bolos sekolah setiap hari 

karena takut di bullying. (detiknews.com) 

Di Jepang menurut Richard werly 10% pelajar yang stress 

karena bullying sudah pernah melakukan usaha bunuh diri paling 

tidak sekali. Departemen pendidikan Jepang memperkirakan 26ribu 

pelajar SD sampai SMP membolos sekolah karena perilaku 

diskriminatif yang mereka hadapi di sekolah. (detiknews.com) 

Bullying memiliki dampak yang serius. Bullying di sekolah 

berdampak pada hilangnya motivasi belajar dan kesulitan dalam 

memahami pelajaran, sehingga prestasi siswa juga rendah. Bullying 

memiliki dampak fisik dan psikologis. Pada beberapa kasus, dampak 

fisik akibat bullying mengakibatkan kematian. Sedangkan dampak 

psikologis bullying antara lain: menurunnya kesejahteraan 

psikologis, semakin buruknya penyesuaian sosial, mengalami emosi 



negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, 

tidak nyaman, terancam, dan cemas, namun korban merasa tidak 

berdaya menghadapinya.  

Dampak lain namun berefek jangka panjang pada korban 

bullying adalah penyesuaian sosial yang buruk, ingin pindah atau 

keluar dari sekolah tersebut, sulit konsentrasi di kelas karena hanya 

memikirkan bagaimana caranya untuk menghindari para pelaku 

bullying. Seperti peristiwa yang dialami oleh remaja kelas I SMU 82, 

remaja tersebut dikeroyok oleh seniornya. Akibat dari pengeroyokan, 

remaja tersebut mengalami trauma (www.solopos.com). 

Bullying di sekolah sudah menjadi sebuah siklus yang sudah 

berlangsung lama dan sulit memotong mata rantai itu. Bahkan sering 

menimbulkan dapmak yang membahayakan. Dalam beberapa 

kejadian, korban meninggal dunia. Beberapa lainnya mengalami 

trauma jangka panjang, kesulitan adaptasi social, dendam yang 

berkelanjutan. Kondisi psikis ini jelas memberi pengaruh negative 

dalam perkembangan mentalnya. Ini adalah sekelumit peristiwa 

bullying yang berada di lingkungan akademisi yang harus bersama-

sama diwaspadai (Pikiran Rakyat, 24 Maret 2009). 

Dalam survey preliminary yang peneliti lakukan guna 

mencari informasi langsung pada korban bullying pada usia remaja 

di sekolah swasta Semarang, menunjukkan bahwa korban bullying 



mengalami kemerosotan dalam hal akademis bahkan hampir tidak 

naik kelas. Salah satu korban bullying mengaku sering menangis 

ketika membayangkan perilaku teman-temannya hingga enggan 

berangkat ke sekolah. Ketiga subjek tidak mengetahui mengapa 

mereka dijadikan korban bullying. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti menyadari bahwa kondisi korban perilaku bullying di 

sekolah sangat mengkhawatirkan sehingga penulis ingin mengetahui 

bagaimana dinamika dan dampaknya baik secara psikologis, sosial 

serta prestasi yang dicapai pada seorang remaja ketika ia menjadi 

korban bullying?  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap dinamika psikologis 

korban perilaku bullying dengan mengidentifikasikan dampak 

psikologis, sosial serta prestasi akademis korban bullying. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi ilmu psikologi terutama 

Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan berkaitan 



dengan perilaku bullying yang berdampak pada psikologis 

korban bullying tersebut.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

mengenai dinamika psikologis remaja yang kerap menjadi 

korban bullying agar dapat memberdayakan diri sehingga 

dampak  jangka panjang sebagai korban bullying tidak terjadi. 

 

 

 


