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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan hidup seorang remaja merupakan hal yang wajib 

didapatkan ketika memasuki jenjang sekolah. Sekolah menjadi tempat 

remaja untuk mendapatkan kesempatan mencari dan menghabiskan 

waktu bersama teman. Pada kodratnya remaja memiliki kebutuhan yang 

kuat untuk disukai dan diterima kawan sebaya dan kelompok (Santrock, 

2007, h.55). Hal ini membuat remaja berlomba untuk mendapatkan 

kepercayaan dan menjalin pertemanan dengan berbagai kalangan.  

Pada kenyataannya mendapatkan teman untuk berbagi cerita 

bukan hal yang mudah. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan 

pandangan atau karakter sehingga terbentuk banyak kelompok-

kelompok pertemanan. Menurut Akers, dkk (Cobb, 2001, h. 340) 

sebuah kelompok atau group dapat terbentuk besar sebanyak 10 orang 

atau kecil sebanyak 3 orang. Pertemanan yang terbentuk dalam 

kelompok memiliki persamaan jenis kelamin, umur, latar belakang 

etnis, atau memiliki kedekatan satu sama lain serta menempati kelas 

yang sama di sekolah (Cobb, 2001, h. 340). Pertemanan juga bisa 

terjadi apabila memiliki persamaan tingkah laku, sikap atau identitas.  

Masing-masing kelompok ini terbentuk karena memiliki tujuan 

tersendiri yang berbeda dengan kelompok lainnya. Bila seorang remaja 

tidak memiliki karakter khusus yang sesuai dengan tujuan kelompok 

tersebut, maka remaja tersebut tidak akan diterima. Selain alasan karena 
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tidak memiliki karakter yang sesuai, remaja tidak diterima dalam 

kelompok tertentu karena tidak disukai oleh kelompok. Hal tersebut 

memicu ketidaksukaan satu orang terhadap orang yang tidak sesuai 

tujuannya sehingga orang yang tidak suka tersebut cenderung untuk 

menindas.  

Remaja yang merasa dirinya memiliki kekuatan lebih cenderung 

melakukan tindak penindasan kepada korban yang dianggap lemah. 

Remaja yang sering melakukan penindasan memiliki karakter yang kuat 

dan berkuasa. Beberapa kasus mengatakan bahwa remaja di usia 

sekolah menengah atas sering menjadi korban penindasan oleh teman 

sebayanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari jurnal Pengaruh 

Kelompok Teman Sebaya (Peer Group) Terhadap Perilaku Bullying 

Siswa di Sekolah (Septiyuni, Budimansyah & Wilodati, 2015, h.1). 

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa siswa SMA cenderung 

mempertimbangkan kesamaan yang dimiliki, sebagian besar siswa 

SMA pernah melakukan perilaku bullying baik secara verbal, fisik 

maupun psikis, dan kelompok teman sebaya berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap perilaku bullying siswa di SMA Negeri di Kota 

Bandung.  

Penindasan yang dilakukan oleh remaja tersebut lebih dikenal 

dengan sebutan bullying. Definisi kata kerja „to bully‟ dalam Oxford 

English Dictionary (Wharton, 2009, h.7) adalah “tindakan untuk 

menimbulkan rasa sakit atau menyakiti orang lain untuk kepentingan 

sendiri”. Selanjutnya tetap akan digunakan kata bullying untuk 
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mendeskripsikan semua gejala perlakuan seseorang yang ditujukan 

untuk menyakiti orang lain demi kepentingan sendiri. 

Riset yang dilakukan oleh LSM Plan Internasional dan 

Internasional Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal 

Maret 2015 menunjukan bahwa terdapat 84% anak di Indonesia 

mengalami kekerasan di sekolah (Qodar, 2015, h.1). 

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), saat ini 

kasus bullying menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat. 

Sejak tahun 2011 hingga 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Jumlah tersebut 

sekitar 25% dari total pengaduan di bidang pendidikan sebanyak 1.480 

kasus (Setyawan, 2014, h.1). 

Bullying yang dimaksud ini adalah kekerasan yang terjadi di 

sekolah. Seperti yang dialami oleh oleh subjek V, salah satu mahasiswa 

di Semarang. V mengalami tindak bullying sewaktu masih duduk di 

bangku sekolah menengah pertama. Melalui wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan V, subjek menceritakan kisah tindak bullying yang 

dialaminya. 

Dulu waktu SMP, aku sempet punya masalah sama temen sekelas. 

Nah kebetulan orang itu tu kaya penguasa kelas gitu. Waktu itu 

dia tu suka banget ngusilin aku, kaya barang-barangku dikeluarin 

semua terus disebar kemana-mana. Terus baju olahragaku 

dicantolin. (V, Oktober 2016) 
 

Tindak bullying yang dialami oleh V tidak hanya berhenti di situ. 

V mengalami bullying selama 3 tahun dia duduk di bangku SMP. 
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Bullying yang dilakukan temannya hanya sebatas melemparkan barang 

tetapi semakin lama perlakuan yang diterima subjek semakin buruk. 

Karena aku itungannya anak baru, jadinya aku gamau punya 

masalah kan takut ga punya temen. Akhirnya aku minta  maaf 

sama dia. Dia mau maafin, tapi ada syaratnya. Aku jadi kaya harus 

ngelayanin dia, misalnya beliin makanan pake uangku. Awalnya 

aku gapapa karena dulu harga makanan ga begitu mahal timbang 

aku ga punya temen. Tapi ternyata waktu kelas 3 tu aku kena 

masalah lagi dan dia ngelabrak aku dan aku harus bayar sejumlah 

uang. (V, Oktober 2016) 

 

Peneliti melakukan wawancara awal kepada subjek lain yang 

mengalami bullying semasa sekolah menengah atas. Subjek E, yang 

juga merupakan salah satu mahasiswa di Semarang mengatakan bahwa 

dia mengalami bullying hampir selama 3 tahun dan dilakukan oleh 

teman-teman sepermainannya di SMA. “ Aku gatau sih ini bullying apa 

engga tapi aku ngerasa tertekan aja sama perilaku mereka. Padahal 

mereka itu temen-temen sepermainanku sendiri.” (E, Oktober 2016) 

E mengatakan bahwa tindakan bullying yang teman-temannya 

lakukan merupakan sekedar bercanda saja. Hal ini dilakukan bila 

sedang bermain bersama saat istirahat. Bentuk tindakan bullying yang 

dilakukan oleh teman-teman E lebih parah daripada yang dilakukan 

oleh teman subjek 1.  

Ya mereka itu sukanya ngejek-ngejek aku. Hal itu ga cuman 

dilakuin ke aku aja, tapi juga 2 temanku merasakan hal yang 

sama. Paling parah sih temenku yang cowok, dia itu suka diseret-

seret ; ditarik kakinya dari ujung kelas ke ujung kelas yang satu 

lagi. (E, Oktober 2016) 

 

Subjek V mengalami tindakan bullying sejak pertama kali masuk 

sekolah menengah pertama hingga dia lulus. Begitu pula yang dialami 
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oleh subjek E. Berbagai macam bentuk bullying yang dialami. Subjek V 

dan E mengalami bentuk bullying secara fisik maupun verbal. Seperti 

yang dialami oleh subjek V, pelaku melemparkan barang-barangnya 

keluar. Kejadian ini berulang-ulang terjadi dan semakin parah seiring 

berjalannya waktu. Sedangkan bullying yang dialami oleh subjek E 

berupa verbal atau perkataan, pelaku mengejek-ngejek.  

Tindak bullying yang dilakukan oleh pelaku memberikan efek 

yang bermacam-macam bagi korban, baik itu positif maupun negatif. 

Efek yang ditimbulkan bagi kedua subjek berupa efek negatif bagi 

kepribadian dan perilakunya. 

Menurut subjek V, dia mengalami ketakutan yang besar bila harus 

bertemu atau berhubungan dengan pelaku yang telah mem-bully dia. 

“Aku tidak pernah ketemu dia lagi, dan tidak akan pernah mau. Aku 

takut kalau harus berhadapan sama dia lagi. Ga beranilah pokoknya.”  

(V, Oktober 2016) 

Berbeda dengan subjek E, dia mengalami semacam trauma 

dengan orang yang memiliki sifat sama seperti pelaku. Hal itu membuat 

E cenderung untuk menjauhi orang-orang yang memiliki sifat yang 

sama dengan pelaku. 

Sekarang aku tu ga suka sama orang yang sikapnya sok-sok 

berkuasa kaya ketua gitu padahal dia ga harusnya kaya gitu. 

Makanya begitu di kelas ada yang kaya gitu, aku langsung ga suka 

dan jadi sedikit menjauhi. (E, Oktober 2016) 
 

Tindakan bullying yang diterima oleh V dan E memberikan efek 

atau dampak masing-masing kepada kepribadian individu. Subjek V 

dan E memiliki pengalaman buruk akan masa lalunya dan memberikan 
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dampak hingga saat ini. Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa V 

mengalami ketakutan besar bila harus dihadapkan dengan pelaku dan V 

menjadi takut untuk kembali ke masa lalunya. Berbeda dengan V, E 

memiliki trauma tersendiri dengan orang yang memiliki sifat atau 

kepribadian yang sama dengan pelaku bully-nya dahulu.   

Selain memberikan dampak negatif untuk kepribadian individu, 

menurut Kupersmidt & DeRosier (Santrock, 2007 : h. 57) bagi 

beberapa remaja, pengalaman ditolak atau diabaikan dapat membuat 

mereka merasa kesepian dan bersikap bermusuhan. Di samping itu, 

pengalaman ditolak dan diabaikan oleh kawan-kawan sebaya berkaitan 

dengan masalah kesehatan mental dan masalah kejahatan di masa 

selanjutnya.  

Remaja akan semakin tenggelam dalam keyakinan diri rendah 

yang secara tidak sadar ditanamkan oleh pelaku. Pikiran ini akan 

membuat korban melihat bahwa tingkat harga diri rendah itulah zona 

nyaman dan mulai untuk tetap di sana. Apabila tidak ditindaklanjuti, 

remaja tersebut yang menjadi korban dalam jangka panjang akan 

tertekan dengan kondisi negatifnya. (Wharton, 2009, h. 91)  

Perilaku yang diterima korban bullying menyebabkan subjek 

memiliki tekanan tersendiri. Tekanan-tekanan yang dialami oleh korban 

dapat mengganggu kehidupannya. Bullying (intimidasi atau penindasan 

terhadap yang lemah) bisa memiliki dampak berbahaya pada 

perkembangan masa remaja. Namun sebuah penelitian terakhir 

mengungkapkan pengaruh negatif bahkan bisa terbawa hingga dewasa 

pada saat si korban memasuki dunia kerja. (Virgianti, 2013, h.1) 
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 Hal ini merupakan gejala dari timbulnya stres (Siswanto, 2007, h. 

50). Menurut Hardjana (1994, h. 14) stres adalah keadaan atau kondisi 

yang tercipta karena perasaan terancam yang timbul oleh sesorang atau 

kejadian entah itu nyata atau tidak nyata yang memberikan efek kepada 

keadaan atau kondisi fisik, psikologis, dan sosial dalam kehidupannya.  

Tekanan-tekanan yang disebabkan oleh perilaku bullying ini 

menjadi stressor sendiri untuk korban. Stressor adalah sesuatu kejadian, 

peristiwa, orang yang dirasa mengancam atau merugikan (Hardjana, 

1994, h. 12). Stressor yang dialami oleh korban bullying ini 

membuatnya tidak dapat menghindari stress. Walaupun seperti itu, 

terdapat pernyataan dari para korban yang mengalami bullying ini dapat 

mengatasi stressor yang dialami selama ini.  

Seperti halnya dengan subjek V, selama 3 tahun dia mengalami 

bullying tetapi dia dapat mengatasi stressornya tersebut.  

“Ya kalau aku sih stres pasti. Bayangin aja selama 3 tahun kamu 

sekolah, tidak ada seharipun kamu tenang dan bebas dari 

gangguan dia. Tapi ya aku punya cara sendiri buat ngatasin 

stresku itu. Aku banyak main, bahkan sampai pulang malem.” (V, 

Oktober 2016) 

 

Setelah melakukan wawancara dengan subjek V, dia mengatakan 

bahwa dia mempunyai cara sendiri supaya tidak teringat dengan 

perilaku bullying yang diterimanya. 

Berbeda lagi dengan subjek E, strategi mengatasi stres karena 

tekanan perilaku bullying dari teman-temannya sendiri. 

“ Aku tu dulu menyadari bahwa berteman dengan orang-orang 

yang membullyku itu tidak memberikan keuntungan apapun 

buatku. Selain itu guruku juga pernah bilang bahwa aku tu bisa 

lebih dari ini. Awalnya semenjak berteman dengan mereka aku 
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jadi semacam anak nakal dengan nilai yang buruk. Jadi aku mulai 

memperbaiki diriku dan aku ngajak mereka juga tapi mereka tidak 

mau. Ya udah kalau mereka gamau ya gapapa.  Dari situ aku 

mulai rajin sekolah, belajar, posisi dudukku pindah. Jadi 

prestasiku meningkat.” (E, Januari 2017) 
 

 Beberapa orang menggunakan strategi untuk mengatasi stres 

yang dialaminya. Seperti yang diceritakan oleh subjek V, dia 

memperbanyak intensitas bermainnya untuk melupakan kenangan-

kenangan buruknya di sekolah selama 3 tahun itu. Selain itu juga, dia 

selalu menghindari tempat-tempat yang berpotensi untuk bertemu lagi 

dengan pelaku. Strategi yang digunakan oleh subjek V ini efektif 

digunakan untuk mengatasi tekanan-tekanan serta dampak dari bullying 

yang dialami. Lain halnya dengan subjek E, dia mulai memperbaiki 

dirinya sendiri dengan cara menjadi rajin, mau belajar, mendengarkan 

guru di kelas. Strategi yang digunakan subjek E ini dirasa efektif. 

Sedangkan strategi dengan berteman dengan pelaku bullying dirasa 

kurang efektif karena perilaku yang timbul di dalam diri E menjadi 

negatif.  

 Tidak semua korban bullying akan terus merasakan dampak 

negatif yang ditimbulkan dari perilaku bullying. Beberapa contoh 

korban bullying yang sudah tumbuh menjadi dewasa dapat mengatasi 

dampak yang dirasakan, seperti 2 subjek yang peneliti wawancarai 

sebelumnya. Selain 2 subjek yang diwawancara peneliti, beberapa 

orang yang memiliki prestasi di usianya yang sekarang sudah 

menginjak dewasa pernah mengalami tindakan bullying sewaktu 

remaja. Salah satunya adalah Tulus dan Farhan yang menjadi korban 
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bullying saat remaja karena kekurangan yang dimiliki. Farhan memiliki 

kebutuhan khusus sehingga mengalami tindak bullying tetapi Farhan 

menerima dan mampu bertahan dengan prestasi baik yang dimilikinya 

sekarang saat berada di bangku perkuliahan. (Taylor, 2017, h. 1) 

 Seorang yang pernah mengalami bullying memiliki strategi 

khusus untuk menanggulangi stress yang dialami sehingga tidak 

mengganggu kehidupan yang dimiliki. Setiap individu memiliki 

perbedaan kemampuan untuk mengatasi stres yang dialami. Oleh 

karena itu, korban yang pernah mengalami bullying memerlukan coping 

yang tepat dan efektif agar permasalahan yang dulu tidak memengaruhi 

kehidupan yang dijalankannya sekarang setelah dewasa. 

Menurut Siswanto (2007, hal 60) coping adalah cara individu 

untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang penuh dengan tekanan atau 

yang membangkitkan emosi. Coping adalah reaksi individu dalam 

menghadapi stress atau tekanan. Coping yang baik dapat digunakan 

para korban bullying untuk mengatasi stres yang muncul sehingga dapat 

melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Selain itu, koping adalah 

cara seseorang untuk beradaptasi dengan masalahnya (Wibhowo, 2009) 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

strategi coping individu dewasa awal yang pernah mengalami dampak  

bullying sewaktu remaja. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi coping pada individu 

dewasa awal yang mengalami dampak bullying saat remaja.  
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberikan sumbangan ilmiah bagi psikologi, khususnya dalam 

bidang psikologi kesehatan mental mengenai coping pada individu 

dewasa awal yang pernah mengalami dampak bullying sewaktu 

remaja. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan yang membantu individu dewasa awal yang pernah 

mengalami bullying dalam beradaptasi dengan lingkungan baru serta 

mempelajari strategi coping yang baik.  


