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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

D. Kancah Penelitian 

Penelitian dilakukan  di SMA (Sekolah Menengah Atas) dan 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) kota Semarang. Kota Semarang 

sendiri merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang 

merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kota Semarang 

memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Terletak di Pulau Jawa 

bagian utara pesisir Laut Jawa, Kota Semarang berbatasan dengan 

Laut Jawa di sebelah utara, dengan Ungaran di sebelah selatan, 

sebelah barat berbatasan dengan Kendal, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Demak. 

Peneliti mengambil subyek dari SMP X,  SMA Y & SMK  Z 

hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat jenis-jenis bullying yang 

terjadi di kalangan anak SMP dan SMA swasta di Semarang. Pada 

SMP X setiap angkatan terdapat 10 kelas yang setiap kelasnya terdiri 

dari 37-38 siswa sehingga total siswa pada angkatan subjek adalah  

380 siswa. Subjek siswa SMP X berada di kelas A yang terdiri dari 

38 siswa. Pada SMA Y angkatan subjek terdapat 6 kelas yang terdiri 

dari  dua kelas IPA, dua kelas IPS dan dua kelas Bahasa setiap 
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kelasnya terdiri dari 45 siswa sehingga total siswanya 270 siswa. 

Subjek siswa SMA Y berada di kelas IPA 1 yang terdiri dari 45 

siswa. Sedangkan pada SMK Z setiap angkatan terdiri dari 3 kelas 

yang setiap kelasnya terdiri dari 23 siswa, sehingga total siswa di 

angkatan subjek  69 siswa. Subjek SMK Z berada pada kelas B yang 

terdiri dari 23 siswa. 

E. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti menetapkan terlebih dahulu kiteria-kirteria tertentu 

sebagai kualifikasi yang harus dimiliki subjek, antara lain: 

a. Subjek merupakan remaja yang bersekolah di SMP 

atau SMA 

b. Subjek merupakan korban bullying disekolahnya 

2. Melakukan survey berupa peninjauan mengenai situasi dan 

kondisi sasaran penelitian supaya dapat mengetahui gambaran 

awal calon subjek penelitian dan hal-hal yang harus 

diperhatikan peneliti selama melaksanakan penelitian, seperti  

tidak memaksa, kesediaan subjek, dan senantiasa menghargai 

segala keputusan subjek. 

3. Membuat pedoman wawancara  
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Pedoman wawancara yang dipersiapkan meliputi latar 

belakang subyek, hubungan sosial, perilaku bullying yang 

dihadapi subyek dan permasalahan yang dihadapi setelah 

terjadi perilaku bullying tersebut. Poin wawancara untuk 

hubungan sosial yaitu meliputi kegiatan di lingkungan tempat 

tinggal serta lingkungan sekolah. Adapun pola wawancara 

mengenai perilaku bullying yang dihadapi subyek yaitu 

mencakup pengalaman bullying yang dialami subyek, jenis 

perilaku bullying yang dikenai pada subyek. Sedangkan pada 

poin permasalahan yang dihadapi setelah terjadi perilaku 

bullying yaitu meliputi perasaan setelah dikenai perilaku 

bullying yaitu, reaksi keluarga dan orang-orang terdekat. 

4. Membuat pedoman observasi 

Pedoman observasi yang disiapkan meliputi kondisi dan kesan 

umum dalam diri subyek (ciri fisik), kondisi lingkungan 

rumah tempat tinggal dan lingkungan tetangga, hubungan 

dengan keluarga, aktivitas sehari-hari, interaksi sosial, dan 

perilaku yang nampak serta ekspresi emosi yang nampak saat 

melakukan wawancara. 

5. Surat kesediaan subjek 
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Surat kesediaan subjek harus ditandatangani oleh yang 

bersangkutan bertujuan sebagai bukti bahwa tidak adanya 

keterpaksaan diantara subjek dan peneliti. 

6. Menyiapkan alat tulis dan peralatan wawancara 

Alat rekam berupa media handphone untuk merekam segala 

proses wawancara sehingga memudahkan peneliti dalam 

menyimak kembali hasil wawancara. Sedangkan alat tulis 

berfungsi untuk menulis segala hal penting yang patut dicatat 

selama pelaksanaan penelitian, seperti hal-hal yang dapat 

diamati dari perilaku subjek dan sebagainya. 

 

F. Pelaksanaan Penelitian 

1. Uraian Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini berlangsung sejak akhir Maret hingga Mei 

2014. Awalnya peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan 

subjek yang akan menjadi narasumber penelitian ini, tetapi 

dengan bantuan teman-teman peneliti yang mempunyai kenalan 

maka terpilihlah tiga orang subjek untuk penelitian ini. 

Pada subjek pertama peneliti mendapat kesulitan dalam 

wawancara karena subjek masih menyimpan trauma dari 

peristiwa bullying yang dialaminya, sehingga subjek terkadang 

enggan menjawab pertanyaan. Pada subjek kedua, peneliti tidak 
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menemukan kesulitan dalam proses wawancara, hanya saja 

jawaban yang didapatkan singkat-singkat. Terakhir, subjek 

ketiga agak sulit ditemui karena subjek bersekolah di sekolah 

favorit sehingga terganjal padatnya jadwal. Tetapi subjek ketiga 

memlakukan proses wawancara dengan santai dan dapat 

menceritakan semua pengalam yang didapatnya. 

Peneliti sebelumnya menginfromasikan kepada subjek hal 

hal yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini dan 

menjamin kerahasiaan mengenai identitas subjek sebelum 

pengumpulan data dilakukan. Hal ini  diharapkan ahgar 

menimbulkan kepercayaan kerjasama antara peneliti dengan 

subjek. 

Proses observasi dilakukan saat pertemuan pertama 

sekaligus bonding agar antara peneliti dengan subjek agar lebih 

akrab, juga dilakukan saat wawancara berlangsung, yaitu dengan 

mengamati gerak dan bahasa tubuh, mimik wajah, intonasi suara 

dan respon subjek saat berkomunikasi dengan peneliti. 

Selama pengumpulan data berlangsung peneliti membawa 

alat perekam (handphone) yang digunakan untuk merekam 

wawancara dengan subjek dan buku tulis serta pulpen untuk 

mencatan hasil observasi. Sebelumnya terlebih dahulu peneliti 
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meminta ijin kepada subjek untuk merekan hasil wawancara 

antara peneliti dan subjek. 

2. Tabel Agenda Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 1 

Agenda Pelaksanaan Penelitian 

Subjek Tanggal Keterangan 

I 

29 Maret 2014 Observasi dan 
pengenalan awal 

5 April 2014 Wawancara awal 

6 April 2014 Wawancara 
lanjutan 

11 April 2014 Wawancara 
lanjutan 

12 April 2014 Wawancara 
lanjutan 

II 

13 April 2014 Observasi dan 
pengenalan 

18 April 2014 Wawancara awal 

19 April 2014 Wawancara 
lanjutan 

20 April 2014 Wawancara 
lanjutan 

25 April 2014 Wawancara 
lanjutan 

III 

26 April 2014 Observasi dan 
pengenalan 

27 April 2014 Wawancara awal 

2 Mei 2014 Wawancara 
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lanjutan 

3 Mei 2014 Wawancara 
lanjutan 

4 Mei 2014 Wawancara 
lanjutan 

 

G. Hasil Pengumpulan Data 

1. Kasus Subjek I 

a. Identitas Subjek 

1) Nama    : BNG 

2) Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Maret 1991 

3) Usia   : 15 tahun 

4) Jenis kelamin  : Laki-laki 

5) Urutan kelahiran : Anak ke-1 

6) Hobi   : Bermain game komputer 

7) Kelas   : 3 SMP 

8) Pendidikan Orang Tua 

a. Ayah   : S2, Pelayaran 

b. Ibu    : D4, Farmasi 

9) Pekerjaan Orang Tua 

a. Ayah   : Pelaut 

b. Ibu   : Ibu rumah tangga 
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b. Hasil Observasi 

Penulis pertama kali bertemu dengan BNG tanggal 26 April 

2014 dirumahnya bertempat di Semarang. Saat pertama kali bertemu 

untuk observasi, BNG sedang santai dirumah.  Orangtua BNG 

sedang pergi bersama dengan adiknya. BNG menggunakan kaos 

merah dan celana pendek hitam. Agak canggung ketika peneliti 

datang. BNG langsung menawarkan minuman untuk peneliti. Hari 

ini pukul 16.00 BNG sendirian dirumah. Rumah BNG tergolong 

cukup besar untuk ditinggali oleh 3 orang, apalagi saat BNG 

sendirian dirumah, terjadi suara bergema ketika sedang mengobrol. 

Pertemuan kedua untuk wawancara berlangsung pada 27 

April 2014. Hari ini pukul 10.00 BNG dirumah bersama dengan 

mama dan adik perempuannya. Meskipun seluruh anggota keluarga 

sedang berada dirumah, tapi BNG terlihat seperti sendirian. Hal ini 

dikarenakan mama dan adiknya lenih senang menghabiskan waktu 

dikamar. 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subjek 

BNG lahir di Semarang 15 tahun yang lalu. BNG merupakan 

anak sulung dari dua bersaudara. Adik perempuan BNG jarang 

tampak dirumah karena kegiatan sekolah yang sangat padat. BNG 

lebih senang berada dirumah daripada ikut kegiatan bersama teman-
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temannya. Selama dirumah BNG sering menggunakan waktunya 

untuk bermain game di komputer, sehingga BNG memiliki hobi 

bermain game komputer. Jenis game yang BNG sukai ialah game 

yang mengkonstruksi sebuah kota seperti “The Sim’s” atau game 

yang bertarung satu lawan satu seperti “TEKKEN dan GTA”.  

Ayah BNG adalah seorang pelaut yang jarang pulang 

kerumah sehingga BNG hanya tinggal bertiga dengan Ibu dan adik 

perempuannya. Keseharian IBU BNG adalah menyiapkan keluarga 

seperti jemput adik sekolah, terkadang memasak, terkadang 

membersihkan rumah. Rutinitas yang paling digemari ibu BNG 

adalah berolahraga, sehingga terdapat alat “treadmill” dirumah BNG. 

Selama beberapa kali peneliti melakukan wawancara dirumah BNG. 

Ibu BNG sedang beristirahat di kamar atau menjemput adik di 

sekolah. 

JIka BNG meraih prestasi maka reaksi kedua orangtua BNG 

adalah memberi pujian seperti “Ih..pinter…”. Sewaktu SD BNG 

pernah membuat ibunya menangis karena sikap BNG yang selalu 

melawan pada orangtua. Reaksi paling keras yang diberikan 

orangtua BNG jika BNG melakukan kesalahan adalah menampar 

BNG. Tapi semenjak BNG duduk di tingkat SMP, orangtua BNG 

tidak pernah lagi memukul BNG, mereka lebih menasihati BNG dan 

berkata “tidak apa-apa nak, yang penting kamu sudah mencoba…” 
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Sikap orangtua BNG yang mentolerir kesalahan BNG dan 

tidak menghukum BNG rupanya tidak membuat BNG bercerita 

masalah pribadinya pada orangtua. Kepada orangtua, BNG hanya 

menceritakan hal-hal yang menyangkut pendidikannya saja. Terlebih 

untuk pengalaman bullying yang dialami subjek, BNG lebih memilih 

untuk memendamnya sendiri. Hal ini dikarenakan BNG merasa malu 

jika orangtuanya mengetahui, anak yang mereka sayangi menjadi 

korban bullying teman-temannya. 

BNG bersekolah di salah satu sekolah favorit di Semarang. 

BNG membutuhkan adaptasi yang cukup lama agar ia dapat 

mengikuti berbagai pelajar yang diberikan disekolah itu. Tahun 

pertama BNG mngalami tekanan yang cukup berat karena dimana 

BNG sedang bersusah payah  beradaptasi dengan lingkungan 

sekolahnya, ia malah menjadi korban bullying teman-temannya. 

2) Hubungan sosial subjek 

Selain bersekolah, BNG tidak mengikuti kegiatan apapun. 

BNG mengaku bahwa ia lebih nyaman berada dan tidak tertarik 

mengikuti kegiatan yang lain. Salah satu kegiatan selain proses 

akademik ialah kegiatan ekstra di sekolah BNG. Sekolah 

mewajibkan setiap siswanya untuk mengikuti salah satu program 

ekstra, sebagai syarat kenaikan kelas. Sesungguhnya BNG tidak 
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begitu nyaman mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan 

BNG tidak ingin bertemu dengan pelaku bullying.  

BNG menyukai lingkungan tempat dia tinggal, hanya saja 

BNG tidak mengenal baik tetangga-tetangganya. BNG dan 

tetangganya hanya saling mengetahui bahwa mereka tinggal dalam 

satu lingkungan perumahan.  

Disekolah BNG tidak memiliki sahabat. Terlebih saat 

ditingkat pertama, BNG tidak menjalin relasi sebagai teman dengan 

siswa lainnya. BNG baru mulai menjalin pertemanan dengan siswa 

lain ketika BNG duduk di tingkat kedua SMP. Meskipun BNG telah 

memiliki seorang teman, tapi menurutnya, teman BNG belum dapat 

dibilang seorang sahabat. Hal ini dikarenakan temn BNG tidak 

pernah berinisiatif terlebih dahulu dalam menawarkan pertolongan 

pada BNG.  

Pada tingkat pertama BNG banyak menghabiskan waktu 

disekolahnya sendirian. BNG lebih nyaman sendirian sehingga 

pelaku bullying tidak membullying dirinya. Selama jam istirahat, 

BNG lebih banyak menghabiskan waktunya dikelas, makan bekal 

bawaannya dan mengobrol dengan teman perempuan dikelasnya. 

Jika BNG tidak membawa bekal, BNG akan pergi ke kantin sekolah 

sendiri dan membeli makanan sendiri, kemudian kembali ke 

kelasnya. BNG hanya berinteraksi dengan teman-teman perempuan 
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dikelasnya. Hal ini dikarenakan pelaku bullying BNG mayoritas 

adalah anak-anak pria dikelasnya. 

3)  Perilaku bullying yang diterima subjek 

BNG menjadi korban bullying ditahun pertama sekolahnya. 

BNG mendapat perilaku bullying secara verbal seperti mendapat 

julukan “gembrot, gendut, dugong”.  Hal ini dikarenakan BNG 

memiliki fisik yang lumayan tambun dengan berat mencapai 80kg. 

BNG juga sering ‘dibodoh-bodohin’ oleh teman-temannya karena 

nilai BNG yang tidak begitu baik. BNG juga mendapatkan bullying 

secara verbal dari guru olahraganya. Ketika pelajaran olahraga 

hendak mengambil nilai olahraga lari, BNG pasti menjadi siswa 

terakhir yang berlari. Maka guru olahraga subjek ikut-ikutan 

memanggilnya ‘dugong’ karena fisiknya yang tambun dan lambat 

berlari. Peristiwa ini membuat subjek jengkel. Subjek merasa bahwa 

tidak pantas orang-orang manggilnya demikian, karena dirinya 

memiliki nama yang baik yang diberikan orangtuanya. Julukan 

‘dugong’ menurut BNG adalah spesies mirip ikan duyung yang 

gendut, ibaratnya anjing laut yang gendut sekali. 

BNG juga mendapat perilaku bullying secara fisik seperti 

dipukul atau dicubit ketika berpapasan dengan pelaku. Beberapa kali 

BNG merasa bahwa pelaku merasa gemas dengan fisik BNG yang 

tambun, tapi lama-kelamaan BNG merasa kesakitan dengan pukulan 
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atau cubitan pelaku. Kekerasan fisik yang paling parah diterima 

BNG dari pelaku adalah ketika BNG dipukul dengan wadah air 

minum ‘galon kosong’  hingga pecah. BNG menuturkan bahwa saat 

itu BNG satu kelompok dalam mata pelajaran kesenian dengan 

pelaku bullying. Setiap kelompok diminta menghias galon. Ketika 

BNG membawa galon yang tidak jadi dipakai oleh kelompoknya, 

galon terjatuh dan tiba-tiba pelaku datang dan memukulkan galon 

tersebut ke tubuhnya hingga galonnya pecah.  

Selain bullying secara fisik dan verbal, subjek juga merasa 

menjadi korban bullying secara psikologis oleh pelaku. Subjek 

merasa pelaku begitu membenci dirinya sehingga pelaku terus-

menerus membuat BNG merasa tersiksa dan ketakutan.  

4)  Reaksi subjek 

Selama menjadi korban bullying, BNG tidak pernah melawan 

pelaku bullying. BNG lebih memilih untuk tetap diam dan 

memendam perasaan jengkel (emosi negatif) yang muncul akibat 

menjadi korban bullying.  

Meskipun diam, sesungguhnya BNG ingin sekali membalas 

perlakuan pelaku pada dirinya. Ketika dijuluki ‘dugong’ oleh pelaku 

atau gurunya, BNG ingin marah tetapi BNG merasa tidak memiliki 

kata-kata yang tepat untuk membuat pelaku bullying jera. Ketika 

dipukul BNG sesungguhnya ingin membalas, tetapi BNG merasa 
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dirinya tidak berdaya sehingga BNG terus membiarkan perilaku 

bullying yang terjadi dalam diam.  

Jika  BNG mendapat bullying sepulang sekolah, emosi negatif 

terus dibawa hingga kerumahnya. Jengkel dan marah (emosi negatif) 

pada pelaku membuatnya ‘bete’. Sayangnya ibu BNG tidak 

mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah BNG yang cukup besar 

dan ibu BNG lebih banyak menghabiskan waktu dikamar bersama 

adiknya. BNG dan keluarganya hanya bertatap muka ketika hendak 

mempersiapkan berangkat ke sekolah kemudian malam hari saat 

makan malam. Sehingga BNG dapat menyembunyikan emosi negatif 

dari ibunya. 

BNG selalu melampiaskan emosi negatifnya dengan bermain 

game dan makan makanan enak. Inilah sebabnya BNG lebih senang 

berada dirumah dan bermain game komputer  daripada beraktivitas 

dengan orang lain. BNG lebih senang bermain game satu lawan satu 

untuk melampiaskan emosinya. Sedangkan game kontruksi kota 

dapat menjadikannya penguasa dalam satu kota dan melakukan 

kehendaknya. Kehadiran teman bagi BNG tidak cukup untuk 

menghilangkan emosinya ataupun rasa kesepiannya. Tapi BNG lebih 

mendapatkan kebahagiaannya melalui bermain game. 

5)  Dampak yang dialami subjek 
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Subjek merasakan bahwa dirinya tidak dalam kondisi baik-

baik saja selama dan sesudah dirinya menjadi korban bullying. 

Subjek merasa malu jika dirinya membagikan pengalamannya pada 

orangtua, guru ataupun orang-orang disekitarnya. 

BNG lebih senang menghindari pelaku bullying agar dirinya 

tidak mendapat perilaku bullying lagi. BNG lebih senang melindungi 

dirinya dari tindakan bullying pelaku dengan selalu sendirian 

disekolah. Misalnya, dengan tidak keluar dari kelas ketika jam-jam 

istirahat, hanya mengikuti satu program kegiatan ekstra disekolahnya 

sebagai salah satu syarat kenaikan kelas, bahkan subjek sempat 

membolos beberapa hari karena takut bertemu dengan pelaku. 

Sikapnya ini membuat ibunya kebingungan. Meskipun demikian, 

BNG tetap tidak berani menceritakan kisahnya pada ibunya ataupun 

guru BP. 

BNG merasa bahwa dirinya tidak berdaya menghadapi 

tindakan pelaku. Bahkan BNG merasa bahwa semua ini adalah 

kesalahannya yang memiliki fisik tambun, sehingga teman hingga 

guru membully nya. 

BNG juga merasa bahwa menjadi korban bullying 

membuatnya semakin tertutup dari orangtuanya. Jika ayahnya 

pulang dari berlayar, BNG bingung hendak membicarakan topik apa. 
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Subjek juga merasa hubungannya dengan ayahnya tidak baik karena 

ayahnya juga menunjukkan interaksi yang kaku padanya.   

d. Analisis Kasus 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti 

lakukan, ada beberapa keterangan yang menjadi acuan bagi peneliti 

untuk melakukan analisis dinamika korban bullying pada remaja 

dalam dunia pendidikan. 

Coloroso (2003,107-112) dalam bukunya mencoba 

menjelaskan bahwa korban bullying mungkin tidak akan 

memberitahu orang dewasa secara langsung bahwa mereka ditindas 

oleh pelaku bullying. Namun, biasanya korban memberi tanda pada 

orang dewasa. Gejala-gejala yang tampak ketika remaja menjadi 

korban bullying antara lain: 

l. Adanya penurunan minat yang tiba-tiba di sekolah atau tidak 

mau pergi ke sekolah. 

m. Prestasi korban dikelas menurun. 

n. Korban menjadi tidak mau terlibat dalam kegiatan keluarga 

dan sekolah, korban ingin dibiarkan sendiri. 

o. Korban merasa pedih, pendiam tetapi gampang marah. 

p. Kehilangan barang seperti kalkulator 

Gejala-gejala diatas dialami oleh BNG namun sayangnya 

orangtua kurang merespon beberapa gejala yang muncul pada 
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anaknya. Ayah yang jarang berada dirumah dan ibu yang tidak  

banyak berinteraksi dengan subjek menjadikan subjek semakin 

terperosok dalam dampak-dampak menjadi korban bullying. 

Riauskina dkk, dalam penelitiannya juga mengungkapkan 

dampak lain yang kurang terlihat namun berefek jangka panjang 

adalah menurunnya kesejahteraan psikologis (psychological well-

being) dan penyesuaian sosial yang buruk.  Korban merasakan 

banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, 

sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya 

menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat 

berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak 

berharga. (Riauskina, I.I., Djuwita, R., dan Soesetio, S.R, 2005) 

Hal tersebut telah muncul dalam hasil wawancara peneliti 

terhadap subjek, dimana subjek merasa jengkel dan marah pada 

setiap tindakan bullying yang diterimanya. Rasa tidak berdaya yang 

subjek alami membuatnya diam saja. Hingga subjek menyatakan 

bahwa dirinya tidaklah berharga dimana kehadirannya tidaklah 

memberikan pengaruh bagi sekitarnya. Sekalipun subjek 

meninggalkan lingkungannya sekarang, semua akan baik-baik saja. 

Subjek juga merasa dirinya tidak berharga karena subjek 

memposisikan dirinya sebagai posisi dibawah rata-rata orang lain. 



69 

 

 

 

Hal ini dikarenakan subjek menyalahkan setiap kondisi pada dirinya. 

Subjek merasa bodoh dengan fisik yang tidak seperti orang-orang 

biasanya. Subjek berencana tidak melanjutkan sekolah SMA nya 

disekolah yang ‘setipe’ dengan sekolahnya sekarang. Subjek akan 

mencari sekolah dimana tidak banyak anak nakal di dalamnya.  
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e. Tema – tema yang muncul dan Intensitas Kemunculan 

Tabel 2 

Intensitas dan Tema Subjek I 

 

Keterangan : 

+ : Kurang kuat 

++ : Cukup kuat 

+++ : Sangat kuat 

No Tema Intensitas Keterangan 

1.  Komunikasi 
orangtua dan 
subjek buruk. 

+++ Ayah Subjek yang bekerja sebagai pelaut membuatnya 
merasa kaku bila berkomunikasi dengan ayahnya. 
Sedangkan ibu B N G cukup sibuk dengan urusan rumah 
tangga serta adiknya. 

2.  Harga diri rendah +++ Subjek beberapa kali menyebutkan bahwa dirinya gendut 
dan tidak berharga karena keberadaanya tidak membawa 
pengaruh pada lingkungan sekitarnya. 

3.  Bentuk bullying 
verbal 

+++ Subjek lebih sering mendapat bullying secara verbal. 
Subjek bahkan memiliki banyak julukan karena fisiknya. 
Selain diberi julukan, subjek juga sering disalahkan oleh 
pelaku. 

4.  Bentuk bullying 
fisik 

+++ Subjek juga sering dipukul, dicubit, bahkan hingga dipukul 
dengan galon. 

5.  Merasa memalukan +++ Subjek tidak bercerita dengan orangtua ataupun guru 
karena malu dengan kondisinya yang menjadi korban 
bullying. 

6.  Sulit berelasi sosial ++ Subjek lebih nyaman berada dirumah bermain game 
sendiri dan tidak senang ikut kegiatan-kegiatan diluar 
rumah sehingga teman subjek pun sedikit. 

7.  Jengkel  ++ Subjek merasa jengkel dan marah ketika mendapat 
perilaku bullying dari temannya. 
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f. Matrik antar tema 

Tabel 3 

Intensitas dan Tema Subjek I 

No. Tema Komunikasi 
orangtua 
buruk 

Harga 
diri 
rendah 

Bentuk 
bullying 
verbal 

Bentuk 
bullying 
fisik 

Merasa 
memalukan 

Sulit 
berelasi 
sosial 

Jengkel 

1. Komunikasi 
orangtua 
buruk 

       

2. Harga diri 
rendah 

  

   

  

3. Bentuk 
bullying 
verbal 

       

4. Bentuk 
bullying 
fisik 

       

5. Merasa 
memalukan 

      

 

6. Sulit 
berelasi 
sosial 

      

 

7. Jengkel        
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2. Kasus Subjek II 

a. Identitas Subjek 

1) Nama    : S T 

2) Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 November 

1998  

3) Usia   : 16 th 

4) Jenis kelamin  : Perempuan 

5) Urutan kelahiran : Anak ke-1 

6) Hobi   : Membaca Novel 

7) Kelas   : 1 SMK 

8) Pendidikan Orang Tua 

a. Ayah   : SD 

b. Ibu    : SD 

9) Pekerjaan Orang Tua 

a. Ayah   : Buruh Batubara 

c. Ibu   : Ibu rumah tangga 
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b. Hasil Observasi 

Penulis pertama kali bertemu dengan S T tanggal 13 April 

2014 dirumahnya bertempat di Semarang. Saat pertama kali bertemu 

untuk observasi, S T sedang beristirahat dirumah setelah pulang 

sekolah.  Ibu S T sedang membantu dirumah tetangganya, adik S T 

sedang menonton tivi. S T menggunakan kaos pink rambut terurai 

dan celana pendek putih. S T dengan ramah mempersilahkan peneliti 

masuk rumahnya dan menyuguhkan minum. Hari ini pukul 17.00 S 

T baru sampai dirumah, karena perjalanan dari sekolah menuju 

rumah cukup lama, sekitar satu jam. S T biasa menggunakan Bus 

Trans Semarang sebagai alat transportasinya menuju sekolah. 

Pertemuan kedua untuk wawancara berlangsung pada 18 

April 2014. Hari ini pukul 15.00 S T meminta diwawancarai 

disekolahnya sepulang sekolah, karena S T hendak kerja kelompok 

bersama teman-temannya disekolah. Sekolah yang berlokasi di 

tengah kota Semarang itu cukup luas karena di lantai atas terdapat 

akademi dimana siswa SMK dapat melanjutkan jenjang pendidikan 

mereka setelah selesai dari SMK. SMK ini terdapat dua jurusan. 

Jurusan yang ditempuh oleh subjek terdiri dari tiga kelas, yang satu 

kelasnya terdiri dari 23 siswa. Saat peneliti datang, subjek sedang 

menjadi bulan-bulanan teman-temannya, subjek hanya diam saja dan 
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lebih memilih utnuk berbincang-bincang dengan temannya yang 

lain.  

c. Hasil Wawancara 

1)  Latar belakang subjek 

S T lahir di Semarang 16 tahun yang lalu. S T besar dari 

keluarga yang mengalami kesulitan dibidang ekonomi. Ayah S T 

awalnya bekerja sebagai supir truk sampah, ibu S T bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga serabutan.  S T anak pertama dari tiga 

bersaudara. Adik S T yang pertama kembar identik dengannya, 

sedangkan adiknya kedua adalah laki-laki.  

Hobi S T adalah membaca novel karena S T lebih senang 

sendiri daripada melakukan aktivitas bersama dengan orang lain. S T 

merupakan siswa yang biasa-biasa saja dengan kemampuan 

akademis rata-rata dan bukan pula siswa yang sering mendapat 

hukuman. S T tidak bersekolah disekolah yang sama dengan adik 

kembarnya dikarenakan S T mendapatkan  biaya sekolah dari 

neneknya. Adik kembar S T bersekolah di SMA yang letaknya dekat 

dengan rumah S T. 

2)  Hubungan sosial subjek 

S T tidak memiliki kegiatan diluar rumah, hanya kegiatan 

sekolah yang menjadi rutinitas subjek. Kegiatan bersekolah di SMK 

sudah menghabiskan banyak waktu subjek karena selalu pulang sore 
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dan saat pulang kerumah subjek sudah telalu lelah dan akhirnya 

pergi tidur. Ketika bangun subjek memilih untuk mengerjakan tugas 

sekolah. Sehingga menurut subjek tidak ada waktu untuk ikut 

kegiatan lain selain bersekolah. Tapi subjek ikut bergabung dalam 

ekstra yang disediakan sekolah. Ekstra kewirausahaan dipilih subjek 

dengan harapan dapat membantunya dalam membantu ekonomi 

keluarga.  

S T baru dua bulan tinggal di lingkungan rumahnya dan ia 

tidak nyaman tinggal disana. Hal ini dikarenakan tetangga-tetangga 

subjek sering menjelek-jelekkan kondisi keluarga subjek saat sedang 

berkumpul dengan tetangga lainnya. Seringnya tetangga subjek 

menjelek-jelekkan keluarga subjek, membuat subjek tidak senang 

tinggal disana. Respon ibu subjek mengenai sikap tetangganya 

adalah meminta anak-anaknya untuk bersabar karena keluarga 

mereka baru saja tinggal disana dan ayah yang jauh dari mereka 

membuat mereka harus bisa bertahan. Sebab menurut ibu subjek jika 

membalas sikap tetangga-tetangganya hanya akan menambah 

masalah dikeluarga mereka.   

Tahun ini merupakan tahun pertama S T bersekolah di 

sekolahnya. S T  bersekolah di SMK ini bukan karena keinginannya 

melainkan dipilihkan oleh neneknya. Biaya sekolah S T ditanggung 

sepenuhnya oleh neneknya. Hanya S T yang dibiayai oleh neneknya, 
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kedua adiknya tetap dibiayai oleh orangtua mereka. Menurut S T, 

karena S T merupakan anak pertama dalam keluarganya maka 

neneknya membantu orangtua S T dengan menyekolahkannya dalam 

jenjang SMK. S T mengerti bahwa besar harapan nenek serta kedua 

orangtuanya. Kelak setelah lulus dari SMK, ST diharapkan dapat 

membantu kondisi ekonomi keluarganya.  

S T tidak termasuk anak yang pandai dikelasnya, tetapi juga 

tidak termasuk anak yang akademisnya rendah. S T merasa dirinya 

adalah siswa yang biasa-biasa saja. S T  sering menjadi tempat 

curhat teman-temannya. Tetapi S T tidak pernah menceritakan 

masalah yang dihadapinya kepada orangtuanya, keluarganya, 

gurunya, ataupun teman sebayanya. S T sudah terbiasa memendam 

masalah yang dihadapinya. Menurut S T, ia sudah nyaman dengan 

kondisi yang seperti ini. S T mulai tertutup sejak teman yang 

dipercayakan sebagai tempatnya bercerita mengecewakannya. 

Sehingga saat itu semua teman-temannya mengetahui masalah yang 

sedang dihadapinya dan tidak mendukung subjek, melainkan 

menjadikannya bahan bulan-bulanan. 

3)  Perilaku bullying yang diterima subjek 

S T sering menjadi bahan bulan-bulanan oleh teman-teman 

sekolahnya. S T selalu tiba dikelas pukul 06.15 karena rumahnya 

yang jauh sehingga S T berangkat pukul 05.00 dari rumahnya. S T 
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berangkat menggunakan Bus Trans Semarang turun di Simpang 

Lima dan melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum 

ke sekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai pukul 

07.00 jadi masi ada 45 menit S T menunggu didalam kelasnya. 

Selama menunggu S T menggunakan waktunya dengan membaca 

buku atau mengerjakan kembali tugasnya yang belum selesai. 

Disela-sela seperti inilah S T menjadi bulan-bulanan temannya 

misalnya memerintahkan  S T menyapu karena ayah S T yang 

berprofesi sebagai supir bak sampah. Kemudian S T saat jam 

istirahat S T yang tidak pergi ke kantin karena tidak memiliki uang 

juga menjadi bahan ejekan temannya dan temannya akan 

memberikan makanannya hanya jika S T membersihkan kantin 

hingga bersih.  

S T mulai menjadi bulan-bulanan teman-temannya saat S T 

bercerita mengenai ayahnya dan keluarganya di depan kelas. 

Pelajaran Religiusitas meminta setiap siswa bercerita kedepan 

mengenai keluarga dan disaat itulah teman-teman S T mengetahui 

ayah S T yang bekerja sebagai supir truk sampah hingga sekarang 

menjadi buruh batubara. 

S T juga sering mejadi sasaran gurauan teman-temannya. Jika 

teman-temannya sedang membicarakan hal lain, dan S T berada di 
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dekat mereka, maka mereka akan menghubungkan S T dengan 

gurauan itu dan menjadikan S T bahan ejekan. 

 Pengalaman yang paling membuatnya tegar adalah ketika 

uang pembayaran sekolah yang sudah dibawanya dari rumah tiba-

tiba hilang begitu saja. S T yang panik tidak bercerita dengan 

siapapun. Sejak saat itu S T mencoba lebih hemat lagi dan 

mengumupulkan uangnya sendiri untuk membayar uang sekolahnya. 

4)  Reaksi subjek 

Selama menjadi korban bullying S T tidak menceritakan 

pengalamannya pada siapapun. S T meresponi setiap ejekan dari 

tetangga maupun dari teman sekolahnya dengan bersikap diam saja. 

S T tidak menceritakan pengalamannya kepada gurunya 

karena menurut S T gurunya tidak peduli pada dirinya. Menurut S T 

guru hanya memperhatikan siswa yang pandai menarik perhatian 

gurunya dan guru juga tidak peduli pada kejadian apapun pada 

siswanya kecuali berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar. 

5)  Dampak yang dialami subjek 

S T merasa dirinya tidak berdaya menghadapi sikap teman-

temannya karena hampir satu kelas temannya menjadikan subjek 

bulan-bulanan. S T hanya menanggapi sikap teman-temannya 

dengan diam saja. Jika ejekan teman-temannya sudah terlalu 
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menyinggungnya, S T tetap diam saja dan subjek akan menangis jika 

subjek berada sendirian dimanapun.  

Saat S T mendapatkan bullying verbal dari teman-temannya 

maka saat itulah konsentrasinya menurun. Subjek terlalu memikirkan 

mengapa teman-temannya menjadikannya bahan ejekan sedangkan 

subjek sudah bersikap diam saja. Maka akibatnya jika ada 

pengambilan nilai hari itu, subjek akan mendapat nilai jelek karena 

tidak konsentrasi.  Sistem yang berlaku disekolah subjek adalah jika 

tidak naik ke tingkat kedua, maka siswa diminta mencari sekolah 

lain atau “dorp out”. Maka subjek berusaha tidak terlarut dalam 

masalah yang dihadapinya karena subjek tidak ingin mengecewakan 

orangtuanya yang telah memberikannya harapan. 

d. Analisis Kasus 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti 

lakukan, ada beberapa keterangan yang menjadi acuan bagi peneliti 

untuk melakukan analisis dinamika psikologi korban bullying pada 

remaja disekolah. 

Kondisi ekonomi keluarga yang sulit membuat subjek sulit 

menjadikan subjek bulan-bulanan teman sekelasnya. Subjek sering 

mendapat ejekan mengenai pekerjaan orangtua dari teman-temannya. 
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Menurut Laporan Hasil riset dan Penerapan Sistem Sekolah 

Damai (2008, h.4) subjek termasuk korban bullying pasif karena 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

c. Pendiam 

d. Mudah menangis 

e. Sulit mengungkapkan perasaan pada orangtua, teman 

ataupun orang terdekat 

f. Sulit bergaul 

g. Amat peka 

Subjek sangat berhati-hati dalam mengungkapkan 

perasaannya kepada orang lain sehingga subjek menjadi siswa yang 

pendiam dan memiliki teman sedikit. Subjek juga tidak mendapat 

dukungan dari guru karena menurut subjek, guru tidak peduli pada 

siswa yang tidak menarik perhatian guru.  
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e. Tema – tema yang muncul dan Intensitas Kemunculan  

Tabel 4 

Intensitas dan Tema Subjek II 

No Tema Intensitas Keterangan 

1. Komunikasi 
orangtua buruk 

+++ Ayah subjek yang hanya pulang seminggu 
dalam setahun, serta ibu subjek yang jarang 
dirumah karena sibuk menjadikan komuniksai 
antara subjek dan orangtuanya buruk. 

2.  Bentuk bullying 
verbal 

+++ Subjek sering diejek oleh teman-temannya. 
Subjek paling tidak suka jika teman-temannya 
menjelek-jelekkan pekerjaan orangtuanya. 

3.  Guru tidak peduli +++ Subjek merasa percuma bercerita 
pengalamannya tentang perilaku teman-
temannya karena menurut subjek guru tidak 
peduli terhadap muridnya. Hanya murid yang 
pandai menarik perhatian guru yang akan 
diperhatikan oleh guru. 

4.  Subjek tertutup +++ Subjek tidak pernah berbagi masalahnya 
dengan orangtuanya ataupun teman sebayanya.  

5.  Merasa tidak 
berdaya 

++ Jika mendapat perlakuan bullying subjek hanya 
diam saja, meratapi hingga menangisinya. 

 

Keterangan : 

+ : Kurang kuat 

++ : Cukup kuat 

+++ : Sangat kuat 
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f. Matrik antar tema 

Tabel 5 

Matriks antar Tema Subjek II 

No. Tema Komunikasi 
orangtua 

buruk 

Bentuk 
bullying 
verbal 

Guru tidak 
perhatian 

Subjek 
tertutup 

Merasa tidak 
berdaya 

1. Komunikasi 
orangtua 

buruk 

     

2. Bentuk 
bullying 
verbal 

     

3. Guru tidak 
peduli 

     

4. Subjek 
tertutup 

     

5. Merasa 
tidak 

berdaya 
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3. Kasus Subjek III 

a. Identitas Subjek 

1) Nama    : U P K 

2) Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Juni 1997 

3) Usia   : 17 th 

4) Jenis kelamin  : Perempuan 

5) Urutan kelahiran : Anak ke-3 

6) Hobi   : Menonton DVD 

7) Kelas   : 2 SMA 

8) Pendidikan Orang Tua 

a. Ayah   : SMA 

b. Ibu    : SMA 

9) Pekerjaan Orang Tua 

a. Ayah   : P N S 

d. Ibu   : Ibu rumah tangga 

b. Hasil Observasi 

Penulis pertama kali bertemu dengan UPK tanggal 26 April 

2014 dirumahnya bertempat di Semarang. Saat pertama kali bertemu 

untuk observasi, UPK sedang bermain dengan hewan peliharaannya, 

menikmati istirahatnya setelah pulang sekolah.  Orangtua UPK 

sedang menyetrika pakaian. UPK menggunakan kaos berwarna biru 

dan celana pendek dengan motif bunga-bunga. UPK terlihat sangat 
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ramah karena menyambut peneliti dengan hangat dan berulang kali 

memberikan senyuman. Dirumah UPK tinggal bersama dengan 

kedua orangtua, kedua kakaknya dan seorang nenek yang merupakan 

saudara dari ayahnya. Hari ini pukul 15.00 UPK dirumah bersama 

dengan ibu dan neneknya, ayahnya bekerja dikantor sedangkan 

kedua kakaknya belum pulang dari sekolah dan kampus. UPK jarang 

keluar rumah, subjek lebih nyaman berada dirumahnya, bermain 

bersama hewan peliharaanya atau menonton DVD.  

Pertemuan kedua untuk wawancara berlangsung pada 27 

April 2014. Hari ini pukul 10.00 UPK dirumah bersama seluruh 

keluarganya. Ayah dan ibunya berada di dalam kamar, salah satu 

kakaknya sedang membersihkan motor, sedangkan kakaknya yang 

lain sedang menonton televisi. Neneknya sedang istirahat di kamar. 

Suara UPK tidak begitu keras dan tidak begitu jelas untuk didengar 

sehingga peneliti mendekatkan alat perekam pada subjek. UPK 

mengawali wawancara dengan santai dan menjawab pertanyaan 

dengan lancar. Hanya saja ketika masuk dalam pertanyaan lebih 

dalam mengenai perilaku bullying yang dialaminya, UPK lebih 

banyak diam dan UPK menjawab dengan suara lebih rendah dari 

sebelumnya. 
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c. Hasil Wawancara 

1)  Latar belakang subjek 

UPK lahir di kota Semarang, 10 Juni 2014. UPK bersekolah 

di salah satu SMA favorit di Semarang. UPK terdaftar sebagai siswa 

kelas IPA disekolahnya. UPK bersekolah disana atas dasar keinginan 

orangtuanya tetapi UPK  tidak keberatan untuk bersekolah disana. 

UPK menyukai kegiatannya bersekolah sebab sekolahnya memiliki 

gedung yang besar dan fasilitas yang lengkap. UPK anak ketiga dari 

tiga bersaudara.  Kakak UPK yang pertama laki-laki memiliki selisih 

5 tahun dengannya, kakak kedua UPK memiliki selisih 4 tahun 

dengannya. UPK tidak begitu dengan dengan kedua kakaknya karena 

kedua kakaknya juga sibuk dengan kegiatan kuliah masing-masing.  

Pola asuh yang diterapkan orangtua UPK adalah otoriter 

dimana UPK selalu mendapatkan pukulan dengan sapu oleh ibunya 

jika subjek tidak menjalani perintah ibunya. Ibu subjek selalu 

memerintahkan subjek untuk membersihkan rumah saat subjek 

pulang sekolah. Hal terparah yang dialami subjek adalah mendapat 

tamparan dari ayah ataupun ibu subjek. Sikap subjek ketika 

mendapat pukulan dari orangtuanya adalah menangis tetapi tetap 

melakukan perintah tersebut. 

 Meskipun keluarga UPK  lengkap berada dirumah tetapi 

interaksi dalam keluarga UPK tidak begitu hangat. Hal ini 
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disebabkan ayah UPK yang pergi bekerja pagi dan pulang malam, 

jika sudah pulang ayah UPK menonton televisi dengan ibunya dan 

neneknya, tetapi UPK memilih untuk masuk kamar dan menonton 

DVD karena siaran yang ditonton saat ayah UPK pulang adalah 

siaran berita. UPK selalu sampai dirumah pukul 16.00 dan tidak 

berinteraksi dengan ibunya, tetapi lebih berinteraksi dengan hewan 

peliharaanya. Sebab UPK pernah mencoba bercerita mengenai 

teman-temannya tetapi ibu UPK tidak meresponinya dengan baik. 

Ibu UPK meresponinya dengan bergurau sehingga UPK tidak 

menceritakan apapun lagi pada ibunya,kecuali ibunya bertanya. Ibu 

UPK pun tidak pernah bertanya mengenai kegiatannya disekolah, 

melainkan hanya bertanya mengenai nilai yang diperoleh oleh subjek 

hari itu. UPK memiliki kegiatan yang padat di sekolah dan ini 

membuat UPK tidak sempat merencanakan waktu bermain dengan 

teman-temannya. Sehingga jika ada waktu luang UPK lebih memilih 

beristirahat dirumah.  

2)  Hubungan sosial subjek 

U P K memiliki empat ekor kucing dan seekor anjing. 

Keluarga UPK nampaknya senang memelihara hewan peliharaan. 

UPK lebih senang bermain dengan hewan peliharaanya daripada 

bermain dengan tetangga lingkungan rumahnya. Selain bermain 

bersama hewan peliharaanya, UPK juga senang menghabiskan 
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waktunya dengan menonton DVD yang ada di laptopnya. Film yang 

dikoleksi oeh UPK antara lain Drama Korea, beberapa Animasi 

Disney dan beberapa Film Box Office. Mayoritas film yag dikoleksi 

UPK adalah mengenai percintaan.  

Selain kegiatan belajar mengajar sekolah UPK menyediakan 

kegiatan ekstrakurikuler. UPK hanya mengikuti satu kegiatan ekstra 

disekolahnya yaitu Paskibra. UPK tidak tertarik mengikuti banyak 

kegiatan disekolahnya, UPK memaparkan bahwa sesungguhnya ia 

mengikuti kegiatan ekstra disekolah hanya untuk memenuhi syarat 

kenaikan kelas. UPK memiliki seorang teman dekat. UPK sering 

bersamanya jika sedang jam istirahat. UPK tidak banyak berinteraksi 

dengan teman-teman lainnya karena UPK tidak ingin membuka 

kesempatan bagi para pelaku bullying untuk membully dirinya. UPK 

lebih senang berinteraksi dengan teman dekatnya. Meskipun UPK 

sering bersama teman dekatnya, UPK tidak mengenai kondisinya 

menjadi korban bullying. 

3)  Perilaku bullying yang diterima subjek 

UPK memiliki bobot tubuh 70kg sehingga  memiliki fisik 

yang tambun. Fisiknya yang tambun menjadikan UPK memiliki 

julukan “bontet” yang diberikan teman-temannya. Pada jam istirahat, 

atau jam guru kosong jika ada kesempatan, subjek akan diejek dan 

diteriaki oleh para pelaku bullying. 
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Subjek menuturkan bahwa ia paling sering dicubit oleh teman 

sebangkunya. Pelaku mencubit subjek dengan tujuan agar subjek 

melakukan perintah dari pelaku seperti mengerjakan PR atau 

memberi contekan. Subjek juga akan dicubit sebagai ancaman 

berikutnya agar subjek tidak menceritakan pada teman yang lain. 

Selain dicubit, subjek juga disebut siswa bodoh dan tidak tahu diri 

karenabersekolah disana. 

Subjek juga memaparkan bahwa ia pernah mendapat surat 

dari pelaku bullying dengan menyebutkan bahwa subjek adalah 

siswa yang “sok tahu, belagu dan sok pintar”. Saat menceritakan 

bagian ini subjek sempat menangis sebentar karena teringat kembali 

akan pengalamannya menjadi korban bullying pada tingkat pertama. 

Subjek mengaku tidak mengetahui siapa yang mengirimkan surat itu 

karena pelaku bullying tidak hanya seorang saja melainkan beberapa 

teman sekelasnya. Bahkan karena salah seorang pelaku yang popular 

dikelasnya membully subjek, maka teman-teman yang lainnya ikut-

ikutan membully subjek dengan menjulukinya “bontet” .  

4)  Reaksi subjek 

Selama mendapat perilaku bullying , subjek hanya diam saja. 

Subjek merasa tidak berdaya dengan kondisinya yang tidak mampu 

melawan. Seorang pelaku yang merupakan teman sebangkunya 

sering memberi ancaman pada subjek sehingga menyebabkan subjek 
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takut. Subjek takut mendapat perilaku bullying yang lebih parah dari 

yang ia alami. Subjek juga merasa  bingung jika hendak 

menceritakan pengalamannya saat menjadi korban bullying. Subjek 

bingung ingin bercerita kepada siapa dan memulai darimana 

ceritanya. Sehingga subjek merasa bahwa biarkan saja kondisinya 

seperti ini. Hal ini dikarenakan pelaku bullying tidak hanya seorang 

saja melainkan satu kelompok  yang menghimbau teman-teman 

lainnya agar menjauhi subjek. 

5)  Dampak yang dialami subjek 

Banyak hal yang dirasakan UPK setelah dirinya menjadi 

korban bullying teman-temannya seperti, menghindar dari berbagai 

kegiatan disekolah agar tidak bertemu dengan pelaku, sulit 

berkonsentrasi karena terus memikirkan bagaimana agar subjek 

dapat menghindari pelaku, serta yang menjadi pertanyaan besar bagi 

subjek adalah alasan mengapa dirinya dijadikan sasaran bullying 

oleh pelaku.  

UPK mulai enggan berangkat kesekolah karena takut 

mendapatkan perilaku bullying hingga subjek memaparkan bahwa 

dirinya pernah berpikir ingin pindah dari sekolahnya. UPK merasa 

tidak berdaya menghadapi perilaku dari pelaku terutama teman 

sebangkunya yang terus mencubit dan memberikan ancaman pada 

subjek. UPK juga merasa terintimidasi akibat surat yang diberikan 
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padanya. Reaksi yang dilakukan subjek selama mendapatkan 

perilaku bullying adalah diam dan pasrah karena takut mendapatkan 

perilaku bullying yang lebih buruk lagi. Subjek juga terus melakukan 

permintaan teman sebangkunya dengan pasrah dan takut. 

d. Analisis Kasus 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti 

lakukan, ada beberapa keterangan yang menjadi acuan bagi peneliti 

untuk melakukan analisis dinamika psikologi korban bullying pada 

remaja di sekolah. 

Astuti (2008) dalam bukunya menyebutkan salah satu faktor 

yang menyebabkan seorang remaja menjadi korban bullying adalah 

karena kurangnya komunikasi orangtua dan anak. Dalam hal ini, 

orangtua subjek bersikap otoriter pada anaknya dengan memaksakan 

kehendak kepada subjek. Saat subjek hendak bercerita mengenai 

kegiatannya disekolah pada ibunya, ibunya tidak merespon dengan 

baik. Sehingga orangtua tidak mengerti apa yang dibutuhkan 

anaknya. Subjek tidak dapat mengungkapkan pengalamannya 

sebagai korban bullying kepada orangtua sebab subjek takut akan 

respon dari otangtua juga respon dari pelaku bullying. 

Pola asuh orangtua subjek adalah otoriter, yang memaksakan 

kehendak orangtua pada anaknya. Jika subjek tidak bersedia meuruti 

perintah orangtuanya maka orangtua subjek akan memukulnya 
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dengan sapu. Sikap subjek saat menerima polas asuh seperti ini 

adalah menangis dan tetap melakukan kegiatan yang diperintahkan 

orangtuanya. Hal serupa ternyata sama dengan reaksi subjek yang 

tidak berdaya menghadapi pelaku bullying dan tetap melakukan 

permintaan pelaku dengan pasrah, sesekali subjek menangis karena 

merasa tidak berdaya dengan kondisinya. 

Selain itu, Sullivan & Clearly (2005) 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 yang ada di sekitarnya. Hal tersebut dialami 

oleh subjek dimana subjek tidak dapat menolak permintaan pelaku 

untuk mengerjakan tugas rumahnya sama seperti subjek yang tidak 

dapat mengungapkan perasaanya pada orangtuanya. 
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e. Tema – tema yang muncul dan Intensitas Kemunculan 

Tabel 6 

Intensitas dan Tema Subjek III 

No Tema Intensitas Keterangan 

1.  Komunikasi 
orangtua buruk 

+++ Ayah subjek yang sibuk kerja sedangkan 
ibu subjek yang selalu menjadikan 
keluhan subjek sebagai gurauan. 

2.  Bentuk bullying 
verbal 

+++ Subjek sering mendapat ejekan dari 
teman-temannya karena fisik subjek yang 
gendut. 

3.  Bentuk bullying 
fisik 

+++ Subjek juga sering dicubit oleh pelaku 
jika tidak menuruti permintaan pelaku.  

4.  Subjek tertutup ++ Subjek enggan bercerita kepada siapapun 
termsuk teman dekatnya karena subjek 
terus diancam oleh pelaku. 

5.  Merasa tidak 
berdaya 

+++ Subjek diam saja ketika mendapat 
perilaku bullying dari temannya dan tidak 
mengerti bagaimana dapat keluar dari 
situasi itu. 
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f. Matrik antar tema 

Tabel 7 

Matriks Tema Subjek III 

No. Tema Komunikasi 
orangtua buruk 

Bentuk 
bullying 
verbal 

Bentuk 
bullying 
fisik 

Subjek 
tertutup 

Merasa 
tidak 
berdaya 

1. Komunikasi 
orangtua 
buruk 

     

2. Bentuk 
bullying 
verbal 

     

3. Bentuk 
bullying fisik 

     

4. Subjek 
tertutup 

     

5. Merasa tidak 
berdaya 

     

 


